Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 4 de gener
de 2019 i i definitivament el 8 de març de 2019, una vegada
transcorregut el termini d'exposició pública
sense que s'hagin presentat al·legacions.
La secretària accidental,
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Normativa
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MG

DADES GENERALS

DAE

DADES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES

DAE 1. CONTROL DE QUALITAT
Nom del Projecte:

Projecte d’Execució de Nou Centre Cívic “La Guàrdia”

Referència del Projecte:

Exp. 1262/16

Ús previst característic:

Centre Cívic

Altres usos previstos:

-

Tipus d’intervenció:

Obra nova

Emplaçament:

Plaça de la Pau, Sant Vicenç dels Horts

Municipi:

Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat

Promotor:

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Àrea Metropolitana de Barcelona

Arquitecte:

Blanca Noguera Pujol-Xicoy
Projectes i Obres I - Direcció de Serveis de l’Espai Públic
Àrea Metropolitana de Barcelona

Les despeses originades per aquest concepte aniran per compte del contractista fins als límits establerts en el plec de
clàusules administratives de l’entitat contractant, i no pot ser inferior a l’1,5% de l’import d’execució material del
Projecte base de licitació. Si es dóna el cas que l’import total de control de qualitat supera aquest límit, o el límit
establert en els plecs de clàusules administratives de l’entitat contractant, es posarà en coneixement del tècnic
encarregat del seguiment del Projecte i, en tot cas, es considerarà una partida en el pressupost per al coneixement de
l’Administració, o del pressupost d’execució de les obres.
El desenvolupament del Pla de Control de qualitat s’inclou en l’Annex AN 6: Pla de control de qualitat.
DAE 2. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
La proposta de Pla d’Obra reflectida al document Annex AN 9: Pla d'obra.
La duració prevista de les obres és de 10 mesos.
DAE 3.

TERMINI DE GARANTIA

El Termini de garantia de l'obra és el que s'indica en el Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Entitat
Contractant, en cap cas es pot considerar inferior a 1 any.
DAE 4. COSTOS DE MANTENIMENT
En el present projectes no s’han avaluat els costos de manteniment de la instal·lació. La valoració dels costos de
manteniment es reflectirà en el corresponent Pla de gestió de l’equipament de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
DAE 5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre).
D’acord amb aquesta normativa és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat donat que l’execució del
contracte d’aquesta obra és superior a 350.000 euros.
Obeint aquesta disposició s’exigeix per l’execució de la present obra que el contractista estigui classificat per la
realització de Edificacions Grup C-2 (Estructures de fàbrica o formigó); en Edificacions Grup C-3 (Estructures
metàl·liques), i en Edificacions Grup C-4 (Feines de paleta, estucats i revestiments).
Pel Grup C-4 (Edificacions: Feines de paleta, estucats i revestiments) s’ha d’exigir la categoria D, donat que la seva
anualitat mitjana excedeix els 360.000 euros i no sobrepassa els 840.000 euros.
Pel Grup C-3 (Edificacions: Estructures metàl·liques) s’ha d’exigir la categoria B, donat que la seva anualitat mitjana
excedeix els 60.000 euros i no sobrepassa els 120.000 euros.
Pel Grup K-1 (Especials: Fonaments especials) s’ha d’exigir la categoria A, donat que la seva anualitat mitjana no
sobrepassa els 60.000 euros.
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DAE 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La Justificació de Preus s’ha realitzat seguint la metòdica establerta a l’Article 130 del Reglament General de Contractes
de l’Administració Pública i als Articles 27 i 28 del ROAS, el seu desenvolupament es presenta a l’Annex AN12:
Justificació de Preus.
DAE 7. PARTIDES ALÇADES
La relació de partides alçades a justificar i d’abonament íntegre forma part del Pressupost del Projecte. En el Plec de
condicions s’indica les condicions d’abonament d’aquestes partides.

21% IVA

239.141,05 euros

PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.377.907,96 euros

El PEC Pressupost total de Contracte amb IVA inclòs per coneixement de l’Administració és de UN
MILIÓ TRES-CENTS SETANTA-SET MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
(1.377.907,96€).
DAE 11. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE

DAE 8. REVISIÓ DE PREUS
•

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte no és superior a un any, no serà procedent una revisió de preus.
1.1 MEMÒRIA
DAE 9. PRESSUPOST
O

IN ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

O

MG DADES GENERALS

O

DAE DADES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES

Resum de pressupost per capítols de l’obra:
EDIFICACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
ESTRUCTURA
ARQUITECTURA
SERVEIS D’INSTAL.LACIONS
MOBILIARI I EQUIPAMENT

824.893,55 euros
12.778,30 euros
4.572,70 euros
224.026,61 euros
314.165,52 euros
251.694,57 euros
17.655,85 euros

URBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
OBRA CIVIL
INSTAL.LACIONS
JARDINERIA
EQUIPAMENT

95.885,15 euros
9.931,98 euros
4.622,29 euros
48.318,85 euros
18.313,88 euros
12.315,82 euros
2.382,33 euros

GESTIÓ DE RESIDUS

25.866,89 euros

SEGURETAT I SALUT

10.301,39 euros

PEM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

DAE 1 Control de qualitat
DAE 2 Termini d’execució de les obres
DAE 3 Termini de garantia
DAE 4 Costos de manteniment
DAE 5 Classificació del contractista
DAE 6 Justificació de Preus
DAE 7 Partides alçades
DAE 8 Revisió de Preus
DAE 9 Pressupost
DAE 10 Pressupost pel coneixement de l’Administració
DAE 11 Documents de què consta el Projecte
DAE 12 Declaració d’obra completa
O

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Identificació i objecte del projecte
MD 2 Agents
MD 3 Informació Prèvia
MD 4 Descripció del Projecte
MD 5 Prestacions de l’edifici

956.946,98 euros

El PEM Pressupost total d’Execució Material és de NOU-CENTS CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (956.946,98 €).
O

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

DAE 10 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
El Pressupost total de Contracte per Coneixement de l’Administració amb IVA inclòs es deriva dels imports següents:
PEM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
6% Benefici Industrial
13% Despeses Generals Obra
Subtotal PEC

956.946,98 euros
57.416,82 euros
124.403,11 euros
1.138.766,91 euros

MC 1 Treballs previs
MC 2 Sustentació de l’edifici
MC 3 Sistema estructural
MC 4 Sistema d’envoltant i d’acabats exteriors
MC 5 Sistema de compartimentació i acabats interiors
MC 6 Sistema de condicionament i instal·lacions
MC 7 Equipament
MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici
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O

o AN 16 Reportatge fotogràfic
o AN 17 Annex de jardineria
o AN 18 Annex de Xarxa de Reg i Abastament d’aigua pel reg
o AN19 Full de verificació del Compliment del Decret 21/2006, de 14 de Febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

MN NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Edificació
MN 2 Urbanització
MN 3 Altres
•

O

CN 1
CN 2
CN 3
CN 4
CN 5
CN 6
CN 7
CN 8
1.2

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

CN COMPLIMENT DE CTE I D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
FUNCIONALITAT
SEGURETAT ESTRUCTURAL
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ
SALUBRITAT
ESTALVI D’ENERGIA
ECOEFICIÈNCIA
ENDERROCS I RESIDUS D’OBRES

DG U DEFINICIÓ URBANISTÍCA I D’IMPLANTACIÓ
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI
DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS
DG E SISTEMA ESTRUCTURAL
DG I SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS
•

3.1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
3.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
3.2.1 PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIALS I PRESCRIPCIONS SOBRE L’EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA
3.2.2 PLEC DE CONDICIONS DE LA JARDINERIA I REG

ANNEXOS A LA MEMÒRIA
o AN 0 Topografia i replanteig
o AN 1 Serveis afectats
o AN 2 Memòria de l’estructura
o AN 3 Informació geotècnica
o AN 4 Annexes instal·lacions
AN I1: Instal.lació de Sanejament
AN I2: Instal.lació d’Aigua Sanitària
AN I3: Instal.lació de Baixa Tensiò
AN I4: Instal.lació d’Enllumenat
AN I5: Instal.lació de Climatització
AN I6: Comunicacions
AN I7: Protecció Contra Incendis
AN I8: Protecció Patrimonial
AN I9: Urbanització
ANNEX 1 – Càlcul de canonades d’aigua
ANNEX 2 – Càlcul instal.lació solar
ANNEX 3 – Càlcul de baixa tensió
ANNEX 4 – Càlculs lumínics
ANNEX 5 - Càlculs de càrregues tèrmiques
ANNEX 6 – Càlcul de conductes d’aire
o AN 5 Certificació de l’eficiència energètica
o AN 6 Pla de control de qualitat
o AN 7 Aspectes ambientals
o AN 8 Estudi de gestió de residus de demolició i construcció
o AN 9 Pla d’obra
o AN 10 Estudi de seguretat i salut
o AN 11 Instruccions d’ús i manteniment
o AN 12 Justificació de Preus
o AN 13 Fitxa de justificació dels Paràmetres del DB SU per donar compliment a les exigències de Seguretat
d’Utilització i accessibilitat
o AN 14 Verificació del compliment del CTE HE0 i CTE HE1
o AN 15 Justificació de compatibilitat urbanística

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

•

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
4.1 AMIDAMENTS
4.2 QUADRE DE PREUS NÚM. 1
4.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 2
4.4 PRESSUPOST
4.5 RESUM DE PRESSUPOST

DAE 12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
Aquest projecte desenvolupa una Obra Completa, susceptible de ser lliurada per a l’ús general, conté els elements
necessaris per a la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions, i atén les instruccions tècniques de
compliment obligatori, en concret:
• Allò indicat a l’article 123 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
• El que exigeix el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb l’establert en el seu article 127 en allò relatiu al fet que els
projectes han de referir-se necessàriament a obres completes.
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MD
MD 1

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Tel. 93 223 51 51 - Fax: 93 223 41 99
CIF. P-0800258F

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
MD 2.2 Projectista

. Títol del projecte: PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC “LA GUÀRDIA”
Blanca Noguera Pujol-Xicoy
. Objecte de l’encàrrec: l’objecte del projecte és la nova construcció del Centre Cívic d’acord amb les necessitats
funcionals facilitades per l’Ajuntament i l’adequació de l’espai de parc colindant amb l’equipament. El programa de
necessitats consisteix en una sala polivalent, tres aules, dos despatxos, un dispensari, un espai de perruqueria, el
vestíbul, els serveis, magatzem, sala d’instal·lacions i espais de comunicació.
. Situació: Plaça de la Pau, donant façana al carrer d’Olot i al carrer del Mestre Ramon Camps a Sant Vicenç dels Horts.
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts encarrega l’any 2016 a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB l’estudi
d’implantació de dos equipaments en un espai públic existent anomenat Plaça de la Pau del Barri de La Guàrdia, buscant
la preservació d’una part d’aquest espai públic. El programa del Centre Cívic contindrà un aulari i una sala polivalent, i
l’equipament esportiu donarà cabuda a una Sala de Gimnàstica Femenina i una Sala de Ping-Pong amb un paquet de
vestidors a compartir.
En data juny de 2016 l’AMB presenta a l’Ajuntament els primers encaixos d’implantació del programa al solar de la Plaça
de la Pau. De les dues propostes presentades decideix desenvolupar la segona, que col.loca l’equipament esportiu
donant façana al carrer Mestre Ramon Camps i l’edifici del Centre Cívic en perpendicular al carrer Olot, a la part baixa del
solar. Amb aquesta opció es valora que s’amplia l’espai públic cap al carrer Olot i per tant cap al barri, i s’aprofiten els
desnivells per col.locar les edificacions, i en especial l’equipament esportiu que requereix d’una alçada considerable. A
banda es planteja la reconversió de la pista existent proposant un nou espai obert amb paviment dur de dimensions
suficients per la pràctica d’esports donant al carrer Olot on hi ha la trama residencial del barri.
En data novembre de 2016, d’acord amb la reunió realitzada als serveis tècnics de l’Ajuntament s’acorda que el projecte
es dividirà en dues fases:
La 1ª fase que inclourà la construcció de l’edifici del Centre Cívic i l’adequació de l’espai de Parc que queda frontalment
al Centre Cívic incloent l’enderroc de l’edifici dels vestidors. De la resta d’espai es manté la pista d’esports i
s’enderroquen les grades que estan partint aquesta plataforma superior.
En una 2ª fase es proposa la construcció de l’edifici del gimnàs i de la resta de l’actuació. En aquesta segona fase es
planteja també la possibilitat d’incorporar la re urbanització del tram del carrer Olot.

Direcció de Serveis de l’Espai Públic . Projectes i Obres I
Àrea Metropolitana de Barcelona
Adreça: c/ 62, núm. 16-18 Edifici A 3a Planta – 08040 Barcelona
Tel. 93 223 51 51 - Fax: 93 223 41 99
CIF. P-0800258F
MD 2.3 Altres tècnics
. Lucia Feu Villarino i Maria Cortils Munné, arquitectes
Adreça: C. Anglí 8 bis baixos – 08017 Barcelona
Tel. 687 56 17 73
CIF. 38071869S
. Mònica Mauricio, arquitecte tècnic
Direcció de Serveis de l’Espai Públic . Projectes i Obres I
Àrea Metropolitana de Barcelona
Adreça: c/ 62, núm. 16-18 Edifici A 3a Planta – 08040 Barcelona
Tel. 93 223 51 51 - Fax: 93 223 41 99
CIF. P-0800258F
. ESTRUCTURA:

MARC BÀRBARA SIRERA
Arquitectes i consultors d’estructures S4 SLP
C. Llull, 47, 5º 4ª - 08005 BARCELONA
Tel. 93 125 33 73 / mbarbara@s4arquitectes.com
CIF. B64893712

. INSTAL.LACIONS:

JOAN A. GONZALEZ GOU
Carrer Trafalgar 10 2º 2ª – 08010 BARCELONA
Tel. 93 268 38 07
CIF. 38491107D

. SEGURETAT I SALUT

RAQUEL DOPICO FERNÁNDEZ
Tel. 690 04 62 36 / raquel.dopico@ateneasa.com

Aquest projecte executiu desenvolupa la 1º fase que consisteix en la construcció de l’edifici del Centre Cívic i l’adequació
de l’espai de Parc de davant de l’edifici, incloent l’enderroc dels antics vestidors, les grades i l’adequació dels espais
lliures resultants.

MD 2 AGENTS
MD 2.1 Promotor
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Plaça de la Vila 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 902 515 100
CIF. P0826300F

I els arquitectes Vera Kolina i Albert Nogueras, i Caterina Montserrat Enginyera Agrònoma de la Direcció de Serveis de
l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

MD 3 INFORMACIÓ PRÈVIA
MD 3.0 Relació de projectes parcials o d’altres documents complementaris
Com a documents complementaris al present Projecte d’Execució s’adjunten:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Adreça: c/ 62, núm. 16-18 Edifici A 3a Planta – 08040 Barcelona
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. En AN0 Topografia.
Intervenció Nº B-4257-465/1-02, a data de Maig de 2006.
Autor: J. IGNASI PARRÓN LAGUNAS
Col·legiat nº 4257
GEOMEDI S.L.
C / Ferran Puig, 36-38 baixos 1ª
08023 Barcelona
Tel. 93 417 29 19 / geomedi@geomedi.net
www.geomedi.net
. En AN 3 Informació geotècnica s’inclouen el següent Estudi geotècnic:
ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC “LA GUÀRDIA”, SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)
Informe nº 214/07/17
Autor: Miquel López Somoza
Geòleg, col·legiat nº 5.218
LOSOM Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Plà nº 14, 3º 2ª 08740
SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA)
Tel. 93 682 18 96 / m.lopez@losom.es
. En AN 5 Certificació de l’eficiència energètica, realitzada pels tècnics d’instal·lacions que han col·laborat a la resta del
projecte.

Per motius pressupostaris es decideix dividir el projecte en dues Fases i desenvolupar únicament la 1º fase que preveu la
construcció de l’edifici del Centre Cívic i l’adequació de l’espai de Parc de davant de l’edifici, incloent l’enderroc dels
antics vestidors, les grades i l’adequació dels espais lliures resultants.
En ANNEX DE LA MEMÒRIA 16 s’adjunta REPORTATGE FOTOGRÀFIC de l’emplaçament.

MD 3.1.2 SERVEIS EXISTENTS I REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS. PREVISIÓ DE CANALITZACIONS PER A INSTAL.LACIONS
FUTURES. NOVES INSTAL.LACIONS DE SERVEIS
Per l’execució del present projecte s’han demanat informació dels serveis existents de la zona a:
. Aigües de Barcelona
. Aigües de Sant Vicenç dels Horts
. Endesa
. Gas Natural
. ONO
. Telefónica
I a l’Ajuntament s’ha demanat informació del sanejament i de l’enllumenat públic.
En el projecte es preveuen com a nous subministraments i afectacions de serveis els següents:
Sanejament:
Localització xarxa publica
Profunditat
Sistema separatiu / unitari

Carrer Olot
50 cm
Separatiu

. En AN 6 Pla de control de qualitat realitzat per l’equip redactor del present projecte d’execució de l’AMB.
. En AN 8 Estudi de gestió de residus de demolició i construcció, realitzat per l’equip redactor del present projecte
d’execució de l’AMB.
. En AN 10 Estudi de seguretat i salut
Realitzat per: RAQUEL DOPICO FERNÁNDEZ
Tel. 690 04 62 36 / raquel.dopico@ateneasa.com

Aigua:
Cabal a contractar m3/h
Cabal de càlcul
Cabal d’instal·lació
Diàmetre de connexió de servei
Posició de comptador

1,9
1,9
6,12
1”
Armari en Façana Sud – Carrer Olot

MD 3.1 Antecedents i condicionants
Electricitat:
MD 3.1.1 COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS: PLANEJAMENT VIGENT I NORMATIVA APLICABLE.
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts encarrega l’any 2016 a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB l’estudi
d’implantació de dos equipaments en un espai públic existent anomenat Plaça de la Pau del Barri de La Guàrdia, buscant
la preservació d’una part d’aquest espai públic. El programa del Centre Cívic contindrà un aulari i una sala polivalent, i
l’equipament esportiu donarà cabuda a una Sala de Gimnàstica Femenina i una Sala de Ping-Pong amb un paquet de
vestidors a compartir.
En data juny de 2016 l’AMB proposa a l’Ajuntament els primers encaixos d’implantació del programa al solar de la Plaça
de la Pau. De les dues propostes presentades es decideix desenvolupar la segona pels motius exposats anteriorment.

Potència a contractar
Potència de càlcul
Potència instal·lada
Posició connexió de servei

55 KW
54,27 KW
55 KW
Armari en Façana Sud– Carrer Olot

Combustible:
Gas
Cabal a contractar m3/ h.
No n’hi ha
Cabal de càlcul
Cabal d’instal·lació
Diàmetre de connexió de servei
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Posició de comptador
La descripció d’aquest apartat es desenvolupa en l’annex diferenciat AN 1 ANNEX 1: Serveis afectats.
MD 3.1.3 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS REALS I SERVITUDS.
En el moment de redactar aquest Projecte no consta l’existència de servituds i impediment sobre el terreny on es
realitzarà l'obra.

La parcel.la on es situa el Nou Centre Cívic, està situada a la Plaça de la Pau de sant Vicenç dels Horts.
La parcel.la, queda delimitada al nord i a l’est amb el carrer del mestre Ramon i Camps per on té l’accés; al sud-oest, amb
la pista esportiva existent i al sud pel carrer d’Olot i un parc urbà..
Aquesta parcel.la té actualment un petit edifici de vestidors que s’enderroca. A la part sud de la pista esportiva hi ha
unes grades que també s’enderroquen.

MD 3.1.4 CONDICIONANTS, AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

En la zona del parc infantil hi ha un arbrat existent. La majoria dels arbres es conserven, només es retiraran aquells que
queden en l’emplaçament de l’edifici.

En el moment de redactar aquest Projecte no consta que s’hagi de demanar cap autorització i/o concessió
administrativa.

MD 4.2 Descripció geomètrica. Programa funcional. Relació de superfícies útils i construïdes

MD 3.2 Condicionants i característiques de l’emplaçament i l’entorn físic.
L’objecte del projecte és la construcció del nou Centre Cívic La Guàrdia i l’espai de parc colindant amb l’equipament.
El projecte conjunt originari constava de dues fases plantejades en dos nivells diferenciats: per una banda el nivell
superior on s’ubicava l’equipament esportiu que salvava el desnivell amb la cantonada dels carrers del Mestre Ramon
Camps i Olot i donant façana a un espai de plaça dura apte per múltiples activitats; i un nivell inferior que, sota la
premissa de preservar en la mesura del possible els arbres existents, acullia el Nou Centre Cívic, en perpendicular a
l’Equipament esportiu i es plantejava un espai exterior d’accés als dos equipaments. Aquest espai havia de mantenir el
caràcter d’espai per jocs infantils i d’estada. Entremig dels dos edificis es proposava una rampa per salvar el desnivell de
la topografia del solar i per vincular els dos espais. A nivell compositiu els dos edificis es proposaven amb una geometria
clara que responia al programa de cadascun d’ells.
El present projecte correspon a la primera fase dels Projecte dels dos edificis d’equipaments i l’espai públic de la Plaça de
la Pau.
1a Fase: Centre Cívic i adequació parcial de la Plaça
El Nou Centre Cívic es col·loca a la part central de la plaça enfront de la zona de l’arbrat existent que es preserva com a
Parc amb jocs infantils i espais d’estada. Per construir-lo s’enderroquen els vestidors existents. L’edifici es planteja en
dos cossos amb una entrada de llum al mig, amb la zona d’aulari a la part frontal per gaudir de l’ambient del Parc i una
part posterior amb la sala polivalent i els usos més privatius del Centre Cívic.
Respecte a la urbanització el projecte contemplarà el tractament de l’espai exterior per adequar-la a la nova configuració
arquitectònica de la parcel.la i al nou programa.

MD 4.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MD 4.1 Descripció general
Descripció de la solució adoptada:
. Tipus d’intervenció: Obra nova.
Ús característic de l’edifici i altres usos previstos:
. Programa funcional: Centre cívic.
Descripció del Solar

L’edifici del Centre Cívic se situa en la part central de la plaça davant de la zona de l’arbrat existent que es preserva com
a parc amb els jocs infantils existents i espais d’estada. L’edifici es planteja en dos volums amb una entrada de llum
zenital al mig, amb la zona d’aulari a la part frontal per gaudir de l’ambient del Parc i una part posterior amb la sala
polivalent i els usos més privatius del Centre Cívic.
D’acord amb el programa demanat per l’Ajuntament, el Centre Cívic consta d’un espai d’accés, des del qual es pot
accedir a una sala polivalent de 116 m2, a l’aula de cuina i al passadís que dóna accés a la resta del centre. Aquesta zona
d’accés permet fer ús de la sala polivalent i els seus espais associats de forma segregada de la resta del programa en
horari en el que el Centre Cívic romangui tancat. Des del passadís, donant cap al Parc hi ha la resta d’aules: la
d’informàtica, la de bonsais i la perruqueria i, a la part posterior els serveis públics (que també tenen entrada des de la
sala polivalent), els despatxos i dispensari, una zona de serveis amb un magatzem i les instal.lacions. La superfície
construïda total de l’equipament és de 556.65 m2.
Els requeriments del programa funcional, les condicions del solar i la integració amb l’entorn i amb la futura segona fase
del projecte, les característiques geotècniques del sòl i la voluntat de l’ Ajuntament d’optimitzar els costos han estat
l’origen de la proposta constructiva i de materials, la qual es genera a partir del desenvolupament dels següents temes:
- Solució estructural amb pilars metàl·lics, bigues de fusta laminada i forjats de fusta laminada sobre una solera
tot suportat per una fonamentació profunda a base de pilons.
- Els materials de façana són o bé formigó in situ o bloc de formigó vist que s’utilitzen també per resoldre els
diferents nivells i contencions de terres. Aquest materials en els panys massissos es combinen en les obertures
de fusteria d’alumini i vidre, revestiments de xapa i lames de façana de fusta fixes a la façana sud.
- Els materials en l’interior combinen també el bloc vist de formigó i la fusta de l’estructura oferint una imatge
molt franca dels elements constructius per una banda i a la vegada acotant el cost i evitant al màxim els
elements de revestiment.
- Pel que fa a la urbanització l’espai exterior de davant de l’edifici s’adequa resolent els desnivells existents i
millorant l’accessibilitat. En la mesura del possible es preserva l’arbrat existent que està en bon estat, donat
que ja té un port considerable, s’aprofiten els jocs infantils i s’incorpora nou mobiliari urbà consistent en
bancs, una font i nous bàculs il·luminant la zona arranjada de la plaça. A la part de dalt del solar es deixa la
pista de formigó existent, s’enderroca l’element de grades de la part del mig per donar més amplitud a l’espai i
s’arranja mínimament amb els bancs re-aprofitats de la part baixa per millorar les condicions d’espai públic
mentre no s’executi la fase II del projecte.
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•
Descripció bàsica del sistema de compartimentació:
Les divisòries interiors seran a base de bloc de formigó cara vista i mampares a base d’estructura metàl·lica d’acer
galvanitzat, dos taulers revestit amb melamines. A les zones humides es revestirà amb rajola ceràmica.
Les portes interiors massisses seran de tauler acabat amb melamina i les portes de vidre seran de vidre securit.
Les mampares dels serveis seran a base de tauler compacte d’alta densitat.

QUADRE SUPERFÍCIES
ÀMBIT

M2

Vestíbul

80.75

Passadís

34.05

Sala d'espera

13.20

Sala polivalent

115.90

Magatzem sala polivalent

6.55

Neteja

2.45

•
Descripció bàsica dels sistemes d’acabats:
Els paviments seran de gres porcellànic.
•
Descripció bàsica dels sistemes de condicionaments i instal•lacions:
Es preveu una xarxa de sanejament separativa; instal·lació d’aigua freda; instal·lació d’aigua calenta, per la qual es
disposa d’un camp de col•lectors solars situats en la coberta; instal·lació d’electricitat i enllumenat interior; instal·lació
de comunicació i dades; instal·lació de protecció contra incendis; i instal·lació de protecció i seguretat.

Serveis públics

10.85

Despatx 1

11.15

Despatx 2

11.15

Dispensari

18.45

Perruqueria

11.25

MD 5.1 En relació amb la LOE i el CTE

Aula Bonsais

28.25

MD.5

Aula Informàtica

28.40

Aula Cuina

29.05

Instal·lacions

21.45

SUP. ÚTIL INTERIOR

MD 5 PRESTACIONS DE L’EDIFICI

Prestacions de l’edifici

L’edifici projectat proporciona les prestacions que li pertoquen segons el CTE i la normativa d’aplicació, per garantir les
exigències bàsiques del CTE amb relació als requisits bàsics de la LOE.
La definició qualitativa i quantitativa d’aquestes prestacions s’indica a l’apartat CN COMPLIMENT DE CTE I D’ALTRES
REGLAMENTS I DISPOSICIONS

422.90

SUP. PORXO
SUP. CONSTRUIDA PB

13.30

519.00

SUP. CONSTRUIDA Pl. Sotacoberta

31.00

SUP. CONSTRUIDA TOTAL EDIFICI

556.65

SUP. Intervenció Àmbit Urbanització

MD 5.2 Limitacions d’ús

6.65

L’edifici ha estat projectat en la seva totalitat per un ús de Centre Cívic. No es preveu cap tipus d’ús fóra d’aquest.

2492.00

MD 4.3 Descripció general dels sistemes que componen l’edifici
Edifici obra nova:
•
Descripció bàsica del sistema estructural:
Es proposa una estructura vertical a base de pilars metàl·lics (HEB, IPE), l’estructura horitzontal és a base de bigues
laminades de fusta i forjat de fusta tipus CLT En la zona de porxo el forjat de fusta es perllonga.
Els fonaments seran profunds a base d’encepats i pilons de diàmetre 45.
•
Descripció bàsica del sistema d’envolvent:
Les cobertes, seran planes, amb acabat de grava.
Les façanes, es proposen a base de bloc de formigó vist.
La fusteria exterior serà d’alumini lacat i envidrament 4+4/12/4+4 amb baixa emissivitat i control solar en les façanes
sud. En les façanes sud es disposen lames verticals fixes de fusta.

A Barcelona a desembre de 2018

Blanca Noguera Pujol-Xicoy
Arquitecte de la Direcció Serveis Espai Públic - AMB
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 4 SISTEMA D’ENVOLTANT I D’ACABATS EXTERIORS
MC 4.1 Terres en contacte amb el terreny

MC 1 TREBALLS PREVIS
Enderroc i replanteig
L’àmbit d’actuació del projecte se situa en la part sud de la illa delimitada pels Carrers Mestre Ramon Camps i Olot i té
una superfície total de 3.048,60 m2. Actualment hi ha un parc amb zona de jocs infantils i un petit edifici que serveix de
vestidors per la pista esportiva polivalent.
Es procedirà a enderrocar l’edifici de vestidors i el paviment de formigó de davant del mateix. També s’enderrocaran les
grades existents de la pista que queden separant la pista de la zona de sauló, i es deixaran les que estan adossades a la
tanca.

MC 4.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS
Es preveu una solera amb la següent composició de capes:
. Geotèxtil
. Emmacat de Graves de 20 i 56 cm
. Barrera de vapor amb làmina de polietilè
. Llosa de formigó armat de 18 cm.
. Anivellació de morter amb argila expandida de 18 cm.
. Capa anivelladora de morter de ciment de 0,5 cm.
. Paviment de gres porcellànic col·locat amb llana dentada.
MC 4.1.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS

En l’espai del parc hi ha un arbrat ben conservat que es protegirà i conservarà. Per tant s’hauran de prendre les mesures
necessàries per protegir-los durant el procés d’obres. Només es retiraran aquells arbres que estan situats en
l’emplaçament de l’edifici o els que es veuen afectats per l’obra.

El subsòl de la zona d’estudi està constituït, bàsicament, per sediments quaternaris i caràcter detrític corresponents a
materials al·luvials associats als torrents.

La definició de les prestacions queda reflectida:
. En quant a la demanda energètica i la protecció contra la humitat i el soroll a l’AN 5: Certificació de l’eficiència
energètica.
. En quant a la seguretat estructural a l’apartat MC 3 SISTEMA ESTRUCTURAL i l’AN4 ANNEX 4:CÀLCULS DE
L’ESTRUCTURA.
. En quant a la seguretat contra incendis a l’apartat MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS i a l’AN6
ANNEX 4: ANNEXES INSTAL.LACIONS.
. En quant a la seguretat d’utilització a l’ AN 13: Fitxa de justificació dels Paràmetres del DB SU per donar compliment a
les exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat.

Per a l’estudi s’han diferenciat les següents unitats:

MC 4.1.3 IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS SINGULARS

-

La resolució dels punts singulars de les diferents soleres es troba en els plànols DG E SISTEMA ESTRUCTURAL.

Característiques del terreny i moviment de terres
El solar esta format per dos plans a dos nivell amb un metre de diferència entre ells.

-

-

reblert: nivell superficial de terraplè, constituït per una barreja de llims argilosos i restes de graves de diferent
composició, amb restes de cascots, vidre, plàstics, etc... Gruix de reblert molt irregular que va de 4,7 m a 7,8 m.
unitat d’Argiles i llims: per sota de la unitat de reblert es detecta una unitat cohesiva constituïda per argiles marrons
amb graves disperses i nivells de llims sorrencs marró blanquinosos amb nòduls i graves de pissarra disperses. Gruix
de reblert de 6 m a 10,3 m. Aquesta unitat presenta una consistència moderadament ferma.
Substrat rocós: per sota de la unitat d’argila es detecta el substrat rocós. Aquest substrat està constituït per estrats
de gruix centimètric a decimètric de pissarres i fil·lites de tonalitats marró verdoses, marró grisenques a negrenques.
Puntualment es detecten filons de quars de tonalitats blanquinoses d’elevada duresa i abrassivitat.

MC 2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI
La proposta de fonaments ve determinada per l’emplaçament de l’edifici. Es tracta d’un edifici recolzat sobre un terreny
de reblerts fins a una profunditat variable entre 5 i 7,8 metres. L’estrat resistent es troba per sota d’aquest primer nivell.
La profunditat de l’estrat resistent fa que es plantegi una fonamentació profunda amb pilots i encepats.
Pel mateix motiu no es pot recolzar la solera sobre el terreny actual pel qual es planteja com a llosa armada recolzada
sobre les bigues riostres.

MC 4.2 Murs en contacte amb el terreny
MC 4.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS
Es contempla una part del mur en contacte amb el terreny , la qual consta de les següents capes:
. Dues capes d’impermeabilitzant amb pintura asfàltica.
. Làmina drenant amb tub de drenatge geotèxtil i graves
. Mur de formigó armat de 25 cm.
. Cambra d’aire freda de 6 cm.
. Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW).
. Bloc de formigó de 12x20x40 cm.

MC 4.3 Façanes
MC 4.3.1 PART CEGA DE LES FAÇANES

MC 3 SISTEMA ESTRUCTURAL
En ANNEX DE LA MEMÒRIA NÚM. 2 s’inclou la Memòria de l’estructura del projecte.

Les façanes són a base de dos fulls de bloc de formigó foradat llis cara vista amb càmera d’aire. El full exterior és de
mides 400mm x 200mm x 200mm i el full interior medeix 400mm x 200mm x 120mm amb junts verticals i horitzontals de
10 mm, (compleix les característiques d’aspecte, geomètriques, físiques, tèrmiques i acústiques que exigeix la Norma
UNE- 41166-1) rebuda amb morter de ciment M-1:8. La disposició dels blocs serà mantenint continuïtat de la junta
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vertical. La façana serà autoportant, els panys de fàbrica s’armaran amb armadura de tendel horitzontal diàmetre 4 mm
cada tres filades, els solapaments entre armadures seran de 25 cm. Ambdós fulls s’ancoraran per mitjà d’ancoratges
Geoanc d’acer inoxidable. Es disposaran elements de reforç horitzontal massissats i armats amb peces tipus cèrcol en
forma de U massissada amb formigó i armada amb barilles. Aquests elements es faran en la part inferior i superior de la
finestra i en l’última peca de remat de la coberta. Pel que fa als reforços verticals massissats i armats es disposaran cada
12 mòduls i en les cantonades i unions de murs.

Algunes de les fusteries de les aules, dispensari, perruqueria, despatxos i sala polivalent tenen fulles oscil·lo batents.
D’altres són batents tipus porta i al vestíbul i fusteries del lluernari superior seran amb vidre fixes.
Quan l’alçada no permeti la manipulació de les finestres fàcilment està previst que el mecanisme d’obertura sigui amb
barra allargada.

Junts de moviment verticals: es disposaran junts verticals de moviment fragmentant els panys de paret. Per facilitar el
moviment sense impedir el lligat horitzontal en els junts es col·locaran claus de lliscament cada dues filades. Les juntes
s’ompliran amb material segellant elàstic del tipus silicones neutres. Davant de la finestra correguda de la façana NO es
col·locarà una gelosia utilitzant la mateixa peça de bloc de formigó de 400x200x200 foradat però girada i conformant la
gelosia, amb junta vertical contínua.

-

L’aïllament tèrmic serà a base de placa rígida de llana mineral de roca (MW).

Característiques tècniques;
Transmitància tèrmica segons CTE-DB HE (W/m2K) 2,6
Transmitància tèrmica segons EN 10077
2,9
Aïllament acústic segons UNE EN 12354-3
Rw:37
Permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207:2000
Estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208:2000
Resistència al vent segons UNE-EN 12210:2000

C: -1

Ctr: -4

CLASSE 4
CLASSE E1500
CLASSE C5

Algunes zones dels paraments de façana aniran revestides amb xapa grecada de 0.75 mm de gruix tipus Atenea
d’Europerfil o similar d’acer galvanitzat i lacada col·locada amb fixacions metàl·liques. Es reomplirà l’espai amb aïllament
de feltre de llana mineral de roca.

Característiques del vidre:
El vidre serà de cambra 4+4/12/4+4 amb baixa emissivitat. En les façanes sud els vidres seran amb control solar.
Vidre incolor

Es preveu també per elements puntuals un revestit de parament vertical amb panell multicapa de 4 mm de gruix tipus
Alucobond o similar amb dues làmines d’alumini lacat de 0,5 mm de gruix adherides a nucli de polietilè.

Prestacions del vidre:

Dades de la fàbrica de bloc:
Dades geomètriques de la fàbrica i espessor de les juntes:
Bloc de formigó foradat cara vista mides 390x190x190 mm, juntes entre 1-1,2 cm.
Categoria de control de fabricació segons Art. 8.1.1 DB-SE-F
Segons la norma UNE EN 771-1: 2003 , la categoria és 2+, que vol dir que cal disposar d’un sistema de control de
la producció a la fàbrica, realitzant assajos dels productes fabricats
Categoria d’execució de les fàbriques (segons DB-SE-F Art. 8.2.1.).
Compleix amb l’apartat a) de la Categoria A
La realització de juntes de moviment d’acord a la taula 2.1 del DB-SE-F.
Va en funció del valor d’expansió per humitat, que és inferior a 0,5 mm/m i que requereix, segons el CTE,
d’una distància màxima de 12 m de fàbrica de formigó.

Ug: 2,8
Rw: 37
C:-1
Ctr:-4
Sg:0,69
Els remats de totes les finestres es faran amb emmarcat tipus Hotpint o similar, de xapa d’acer galvanitzat de 2,5 mm de
gruix lacada al forn Ral a escollir per la DF, col·locada amb fixacions metàl·liques.
MC 4.3.3 ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE LES FAÇANES
En les façanes SE i SO es col.locaràn lames fixes de protecció solar formant una gelosia vertical fixa a base de perfils de
fusta de pi tractada en autoclau de 22 cm d’amplaria per 6 cm de gruix i diferents alçades segons la façana. Les lames
estan muntades amb abraçaderes fixades a estructura d’acer galvanitzat formada per tubs de 80x60x3 mm ancorada a
paret amb pletines i peces de subjecció superior i inferior soldades a l’estructura. abraçaderes sobre un bastidor a base
de perfils tubulars d’ acer galvanitzat.
MC 4.3.4 ELEMENTS SINGULARS
No es contempla cap element singular a les façanes del centre cívic.

MC 4.4 Mitgeres
Classe d’exposició (general y específica si procedeix) d’acord amb les taules 3.1 i 3.2 del DB-SE-F.
Segons la taula 3.3. del punt 3.2 del DB-SE-F, els maons perforats (extrusionats) en categoría I, no tenen
restriccions en exposicions en condicions generals, només algunes reserves en exposicions específiques.

NO APLICA

MC 4.5 Cobertes
MC 4.3.2 BUITS DE LES FAÇANES

MC 4.5.1 PART MASSISSA DE LA COBERTA

La fusteria exterior serà d’alumini lacat, color ral a escollir per la DF, amb perfileria tipus COR 70 Fulla oculta CC16
ruptura de pont tèrmic o similar col·locada sobre premarc d’alumini.
Fusteria exterior d’alumini amb perfils extrusionats segons EN 755 i 573, sota certificació ISO 9002. Lacat color RAL a
escollir per la DF amb 70 micres de gruix de pel·lícula seca realitzat per una empresa amb certificació QUALICOAT. Junts
de vidre EPDM. Cargols i eixos d’acer inoxidable. Frontisses d’acer inoxidable.

Coberta de grava no transitable.
Coberta no transitable amb un pendent mínim de 2% que es forma a base de llistó de fusta sobre el forjat de fusta
laminada CLT 180 i tauler OSB de 18 mm. En la càmera es col·locarà una barrera de vapor de polipropilè i un aïllament de
Poliestirè extruït XPS de cèl·lula rígida i homogènia, densitat 35 kg/m2 de 4 cm de gruix. Sobre el tauler OSB es col·locarà
una membrana no adherida amb làmina de poliolefines d’1,2 de gruix armada amb fibra de vidre, una capa separadora
de feltre sintètic geotèxtil, i extensió de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre 8 cm de gruix mínim. Connexió a
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paraments verticals amb una banda impermeabilitzant amb làmina de poliolefines d’1,2 de gruix rematada amb un
minvell de xapa de acer galvanitzat lacat.
El desguàs es farà amb buneres de PVC amb morrió antigrava.
Es col·locarà gàrgoles a base de tub metàl·lic galvanitzat.
Paviment del recinte d’instal·lacions.
Coberta invertida transitable amb un pendent de 2% amb formigó cel.lular per formació de pendents, una capa
separadora de feltre sintètic geotèxtil, una membrana impermeabilitzant amb làmina de poliolefines d’1,2 mm de gruix
armada amb fibra de vidre, aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 40 mm.
Capa de morter de 3 cm , acabat amb paviment de terratzo rentat a l’àcid. Connexió a paraments verticals amb una
banda impermeabilitzant amb làmina de poliolefines d’1,2 mm de gruix rematada amb un minvell de xapa de acer
galvanitzat lacat. Es faran bancades de formigó armat per les màquines de clima.
El desguàs es farà amb buneres de PVC .

formigó prefabricat en forma d’L que alhora permeten incorporar un seient de cara a la zona de jocs infantils existents.
Els graons de les grades seran del tipus graó doble de 15x30x150 cm.
L’accés adaptat exterior es produeix des de la plaça que dóna al carrer Mestre Ramon Camps o des del mateix carrer
Olot.

MC 5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
MC 5.1 Definició dels subsistemes de l’edifici projectat
MC 5.1.1 VERTICALS
Compartimentació interior vertical:

Accés per manteniment a les cobertes.
Les cobertes són d’ús exclusiu pel personal de manteniment.
L’escala escamotejable en el recinte d’instal·lacions i magatzem permet pujar a la coberta d’instal·lacions. L’escala
retràctil, que queda amagada en forjat i es baixa, estarà fabricada d’alumini anoditzat.
Des d’aquest recinte amb una escala de gat es puja a la coberta de grava del volum alt, i des d’aquest volum amb una
altra escala de gat s’accedeix a la coberta del volum baix.
Coberta metàl·lica sortida escala escamotejable.
Coberta amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes d’acer prelacades de 0,6 mm de gruix i aïllament de fibra
mineral. Col·locada sobre estructura d’acer galvanitzat acabat pintat.

. Elements divisoris de bloc de formigó a cara vista:
Les divisòries són a base d’un full de bloc de formigó foradat llis cara vista de mides 400 x 200 x 200 mm, 400 x 150 x 200
mm o 400 x 120 x 200 mm amb junts verticals i horitzontals de 10 a 12 mm, (complint les característiques d’aspecte,
geomètriques, físiques, tèrmiques i acústiques que exigeix la Norma UNE- 41166-1) rebuda amb morter de ciment M1:8.
La disposició dels blocs serà mantenint continuïtat de les juntes tan verticals com horitzontals.
Pels folrats de pilars es preveuen peces de bloc de morter de ciment foradat llis de 400 x 200 x 50 mm, de cara vista.

MC 4.5.2 BUITS DE LES COBERTES

Les llindes de les portes de tancaments interiors de bloc seran del tipus estructural del mateix gruix que el tancament de
peça en U llisa de morter de ciment.

NO APLICA

. Envans i elements divisoris tipus mampara:

MC 4.5.3 ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE LES COBERTES

Divisòries de 100 mm de gruix formades per doble plafó de multicapa de 19mm de fusta aglomerada (D-s1-d0) amb
acabat superficial de resines melaminitzades i estructura metàl·lica d’acer galvanitzat interior tipus ST Sèrie Trebe o
similar. Per millorar l’acústica l’enplafonat de la cara interior de les aules serà amb perforacions .
Els trasdossats seran a base de plafó de multicapa de 19 mm de fusta aglomerada (D-s1-d0) amb acabat superficial de
resines melaminitzades i estructura metàl·lica interior.

La línia de vida consisteix en un cable fiador trenat d’acer inoxidable de 8 mm de diàmetre per al cinturó de seguretat,
fixat en ancoratges d’acer galvanitzat cada 90 cm, Aquests ancoratges es fixaran als murets perimetrals de coberta.
La instal·lació d’aquestes proteccions de coberta donarà compliment a les normatives vigent en aquesta matèria, i en
concret per la Norma UNE-EN 795.
MC 4.5.4 ELEMENTS SINGULARS
A la coberta del centre cívic no està prevista la col·locació de cap element singular.

MC 4.6 Terres en contacte amb l’exterior
NO APLICA

. Envà zona serveis:
Per la divisòria de la zona de serveis envà de plaques de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre resistent a la
humitat de 12,5 mm de gruix cadascuna tipus Knauf Aquapanel Indoor o equivalent i estructura doble normal de
perfilaria de planxa d’acer galvanitzat.
Fusteria i serralleria interior
Les portes interiors son tipus block SITAB o equivalent. Les portes massisses seran de tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques amb acabat estratificat, de 50 mm de gruix amb aïllament interior, que quedaran enrasades amb les
divisòries pels dos costats. Amb pany de cop, clau mestrejada i maneta.
Per les aules, dispensari i perruqueria es preveuen portes del mateix tipus amb emmarcat de vidre securit 6+6, amb
pany, clau mestrejada i maneta.

MC 4.7 Escales i rampes exteriors
El projecte preveu la construcció de diverses escales exteriors de formigó prefabricat fetes amb graons tipus Superstep
de 36x15x120 cm. Per resoldre el desnivell existent que hi ha a la zona de parc, es plantegen dues filades de grades de

Les portes dels serveis seran del tipus corredisses de 35 mm de gruix acabat HPL amb fulla de cares llises de tauler
aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta, pany i tiradors d’acer inoxidable.
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Per l’aula de cuina, donant al vestíbul, es preveu un envà mòbil format per doble tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques amb perfilaria d’alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, amb sistema corredís amb
carril superior i sense guia inferior.
Acabats paraments verticals
Els paraments verticals de les aules i part de la sala polivalent seran de bloc de formigó a cara vista. Als passadissos,
aules, dispensari i despatxos l’acabat serà amb un folrat del mateix acabat que per les mampares.
A la sala polivalent es preveu un revestiment tècnic tipus SITAB o equivalent amb panells de 19 mm d’aglomerat de
partícules de fusta revestit per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, subjectats a
estructura amb grapes de clipat. Per millorar l’acústica de la sala part d’aquest revestiment serà amb perforacions .
Els paraments dels nuclis sanitaris, recinte de neteja, frontal de l’aula de cuina i dispensari es revestiran amb rajola
ceràmica esmaltada de 20x20 cm col·locat amb morter adhesiu sobre arrebossat.
Per remats puntuals també es preveuen zones de extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament
al parament vertical amb mestres de planxa d’acer galvanitzat cada 600 mm, amb 2 plaques de 12,5 mm de gruix.
L’acabat serà pintat amb pintura bactericida plàstica sobre guix.

La definició de les prestacions queda reflectida:
. En quant a la seguretat estructural a l’apartat MC 3 SISTEMA ESTRUCTURAL i l’AN4 ANNEX 4:CÀLCULS DE
L’ESTRUCTURA.
. En quant a la seguretat contra incendis a l’apartat MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS i a l’AN6
ANNEX 4: ANNEXES INSTAL.LACIONS.
. En quant a la seguretat d’utilització a l’ AN 13: Fitxa de justificació dels Paràmetres del DB SU per donar compliment a
les exigències de Seguretat d’Utilització i accessibilitat.
MC 5.1.3.3 Identificació dels punts singulars
A les escales del centre cívic no està prevista la col·locació de cap element singular.

MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
En ANNEX DE LA MEMÒRIA NÚM. 4.

MC 7 EQUIPAMENT
MC 5.1.2 HORITZONTALS
MC 7.1 Equipament fix
Compartimentació interior horitzontal
A les zones de serveis públics i recinte de neteja es col·locarà cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions a tota la superfície.
Als despatxos, dispensari i perruqueria, per no tenir tota l’alçària aparent es col·locarà cel ras acústic continu no
registrable de plaques de guix laminat amb perforació circular ordenada rectilínia amb entramat ocult d’acer galvanitzat .
Acabats paraments horitzontals
El paviment serà de gres porcel.lànic rectificat col·locat amb morter adhesiu sobre capa de anivellació amb sòcol de les
mateixes característiques del paviment.
En els ampits de les obertures i en les portes d’entrada es col·locaran peces de pedra natural nacional acabat a tall de
serra.

A l’aula de bonsais i dispensari es preveu un moble fix baix de 3 mòduls baixos de 60 cm i un mòdul d’aigüera. El taulell
serà de xapa d’acer inoxidable de 2 mm sobre un tauler aglomerat hidròfug de 20 mm. Tots els taulers tindran un sòcol
vertical de 20 també d’acer inoxidable de les mateixes característiques. Al dispensari a més es preveu un mòdul baix més
de 90 cm per entregar la taula posteriorment. Al frontal del taulell de treball es preveu un sòcol de 20 cm d’acer
inoxidable.
L’aula de cuina disposarà del seu equipament específic que està descrit al plànol de detall corresponent. Aquest
equipament consisteix en un element en illa formada per 4 taules de treball mòbils amb alçada regulable i un taulell de
treball amb placa d’inducció i calaixos inferiors per estris. També es formarà un tauler lineal adossat a la paret amb
mòduls de 60 cm que acullen l’equipament següent: nevera, congelador, microones, forn, rentaplats, aigüera amb
escorredor i calaixos per estris. El frontal del taulell de treball anirà enrajolat fins a la part alta del mobiliari, amb rajola
ceràmica esmaltada.
El projecte preveu diferents armaris d’instal·lacions de portes de xapa d’acer galvanitzat i pintat, amb perforacions per
les ventilacions i pany reglamentari.

Elements singulars
Al sistema de compartimentació del centre cívic no està prevista la col·locació de cap element singular.

Per la zona de l’accés principal del centre cívic es preveu una vitrina d’anuncis amb fons interior d’acer blanc, formada
per marc d’alumini anoditzat en plata mat amb portes corredisses de vidre de 4 mm, pany tipus llapis i clau insertat a
carcassa.

MC 5.1.3 ESCALES I RAMPES INTERIORS
MC 5.1.3.1 Descripció de les solucions
Es tracta d’un edifici en planta baixa, per tant no hi ha escales d’ús públic ja que tota la planta està a la mateixa cota
d’accés.
L’escala interior és escamotejable i d’ús restringit per manteniment, i s’han ubicat també a les cobertes 2 escales de gat
d’accés per manteniment.
MC 5.1.3.2 Definició de les prestacions

També es contempla equipament pels serveis públics:
. barres murals abatibles per WC adaptats
. mirall amb angles d’inclinació ajustable amb marc d’acer inoxidable
. dispensador de paper higiènic
. dosificador de sabó
MC 7.2 Senyalització
A l’accés principal del centre cívic es preveu un vinil adhesiu amb diferents pictogrames segons plànols de l’alçat.
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Per la senyalització interior de l’equipament s’han contemplat plaques de senyalització de planxa d’acer inoxidable llisa
amb pictograma o caràcters alfanumèrics perforat, de 15x15 cm, fixades mecànicament al parament vertical.

MC 8 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS ADSCRITS A L’EDIFICI

Totes les línies d’enllumenat són trifàsiques mentre que les alimentacions a cada llumenera serà monofàsica. Per tant
serà a l’hora de la instal·lació quan s’haurà de tenir en compte de deixar les línies equilibrades, alimentant cada
llumenera alternativament amb cadascuna de les fases RST i el Neutre de la instal·lació.
La derivació a cada columna es realitzarà dins de cada columna, mai des de pericons de registre, que només serviran per
a canvis de direcció i en llargades que superin els 40 m per facilitar la instal·lació dels conductors.

L’àmbit d’actuació del projecte té una superfície total de 2.492,00 m2. Està delimitat pels carrers Mestre Ramon Camps i
Olot i la pista poliesportiva existent. Actualment hi ha un parc amb zona de jocs infantils i un petit edifici que serveix de
vestidors per la pista esportiva polivalent.

Es muntaran dins de cada columna fusibles de tipus UTE de 4A, muntats en caixes seccionadores tripolars. A partir dels
tallacircuits s’instal·larà a dins de la columna un cable de 3 x 2,5 mm2 que alimentarà a la llumenera instal·lada.

Es procedirà a enderrocar l’edifici de vestidors i el paviment de formigó de davant del mateix. També s’enderrocaran les
grades existents que queden a l’espai entremig entre la pista i la zona de sauló.

Les canalitzacions es realitzaran d’acord amb tubs flexibles corrugats de doble capa de polietilè d’alta densitat de
diàmetre nominal de 90 mm.

En l’espai del parc hi ha un arbrat ben conservat que es protegirà i conservarà i una part es veurà afectat per la
construcció de l’edifici i s’eliminarà. Pels arbres a protegir s’hauran de prendre les mesures necessàries per protegir-los
durant el procés d’obres.

Les característiques seran les següents:

Podem definir tres àrees d’urbanització; en primer lloc la plataforma que limita amb la façana NO de l’edifici i la pista
poliesportiva, en aquesta zona es farà l’enderroc de les grades existents, es repassaran els pendents, es farà subbase de
terra natural compactada i s’acabarà amb un paviment de sauló de gruix 10 cm. Pel que fa a la plaça que dona a l’entrada
principal del Centre Cívic es farà un paviment de formigó fratassat a base d’una solera de formigó armat i acabat
fratassat. Les grades que separen la plaça d’entrada de la plataforma que dona a la façana SE de l’edifici es construiran
de formigó armat, els graons de les escales seran prefabricats de formigó. Aquesta plataforma tindrà un paviment de
sauló sobre el terreny natural compactat.

•

Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior,
unides per termofusió.

•

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95
mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.

•

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

•

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm de 20 J per a una altura de 400 mm. i
pel tub de 110 mm de 28 J per a una altura de 570 mm.

•

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.

•

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.

•

Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.

En les dues zones d’entrada de l’edifici es col·locaran canals de recollida d’aigües.
Sistemes de condicionaments i serveis:
ENLLUMENAT PLAÇA
S’ha previst la realització d’un enllumenat per a la zona de la plaça que envolta a l’edifici. Per a aquest enllumenat s’ha
previst la instal·lació de columnes cilíndriques de 6 m d’alçada amb un projector de leds en cadascuna d’elles.
Els projectors tindran les següents característiques:
Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat, amb làmpada led de 29 W,
3000ºk i 2730 lm, regulable, amb òptica per a il·luminació de places tipus PL43, model FLOODLIGHT MICRO ref.
5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO' o equivalent d'idèntiques característiques.
S’ha previst connectar la nova instal·lació a la instal·lació existent d’enllumenat públic del carrer d’Olot, en la columna
indicada en el plànol d’urbanització.
Les línies elèctriques estaran formades per conductors de coure amb les següents característiques:
Línies elèctriques soterrades:
•

Conductors armats, tipus RVFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE21123.

Línies elèctriques dins les columnes d’enllumenat:
•

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els
conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123.

S’instal·laran pericons de registre en els canvis de direcció.
Els pericons de registre en els canvis de direcció seran de 40x40 cm. S’instal·laran en canvis bruscos de direcció i en
derivacions a llumeneres no alineades. En ells mai es realitzaran derivacions de línies, que es realitzaran sempre dins els
punts de llum.
Per a la connexió a terra de la instal·lació s’ha previst el muntatge d’una placa de pressa de terra per a cada columna.
Aquestes plaques aniran connectades entre elles amb un cable de coure nu de 35 mm2 de secció formant un únic
elèctrode de connexió a terra. La resistència de connexió a terra serà inferior a 20 Ohms.
Cada columna muntarà un terminal per a cable de fins a 35 mm2 de secció. S’instal·larà des de cada placa de connexió a
terra fins a cada columna un conductor de coure nu de 35 mm2.
Aquest elèctrode es portarà fins a l’elèctrode de la columna existent on es realitzarà la connexió de la nova línia.
S’ha d’indicar que qualsevol element metàl·lic situat a una distància inferior a 2,0 m d’algun dels suports de la instal·lació
haurà de ser connectat de forma segura i efectiva a l’indicat elèctrode de connexió a terra.
QUADRE FESTES

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

S’ha previst la instal·lació d’un quadre de festes en el punt indicat en el plànol d’urbanització. Aquest quadre tindrà les
següents característiques:
QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la plaça, amb armari metàl·lic de 900x1000X180 mm per a intempèrie,
amb porta i finestreta, pany i clau, amb dues preses tipus cetact de 16A i trifàsiques i les proteccions magneto tèrmiques
i diferencials necessàries, amb retolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un
20% d'espai per a futures ampliacions.
Des del quadre general s’ha previst una canalització soterrada fins a aquest quadre, tal i com es pot veure en el plànol
d’urbanització. La canalització es realitzarà amb tub flexible corrugat de doble capa de polietilè d’alta densitat de
diàmetre nominal de 90 mm.
PREVISIÓ ENLLUMENAT PISTES
S’ha previst per a l’enllumenat de la pista poliesportiva existent, deixar en el quadre una línia elèctrica trifàsica amb les
seves proteccions corresponents.
També s’ha deixat prevista la canalització soterrada, des del quadre general de l’edifici fins a les proximitats de la pista,
per tal que l’Ajuntament pugui estendre les línies necessàries per a l’enllumenat d’aquesta zona.
S’ha deixat com a canalització soterrada un tub flexible corrugat de doble capa de polietilè d’alta densitat de diàmetre
nominal de 90 mm.
En els canvis de nivell i de direcció bruscos, així com al final de la canalització, s’instal·laran pericons quadrats de
registre, de 40X40 cm.
FONT
S’ha previst la instal·lació d’una nova font a la plaça del costat de l’edifici. S’ha previst instal·lar un nou comptador en el
lloc indicat al plànol d’instal·lacions d’urbanització.
La connexió de la font al comptador es realitzarà amb tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131. Aquest tub es muntarà per l’interior d’un contratub corrugat de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i amb dau de recobriment de formigó.
La font disposarà d’una aixeta de pas muntada a l’interior d’un pericó situat al costat de la font. Les canalitzacions
disposaran de pericons de registre en els canvis de sentit i derivacions.
La canalització de desguàs de la font es realitzarà amb tub de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm, amb dau de
recobriment de formigó, la qual es connectaran a la xarxa pública de sanejament.
A la sortida del desguàs de la font es muntarà un pericó de registre, amb un sifó realitzat amb peces especials del
diàmetre de la canalització de desguàs.
A Barcelona a desembre de 2018
MOBILIARI
Com a incorporació de nou mobiliari a la zona arranjada del parc s’han previst Bancs Model BCN 21T i papereres model
Barcelona.
Blanca Noguera Pujol-Xicoy
Arquitecte de la Direcció Serveis Espai Públic - AMB
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MN NORMATIVA APLICABLE

DECRET 179/1995
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

MN 1 EDIFICACIÓ
D’acord amb el Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", en aquest projecte s’han observat les normas de la presidencia del gobierno i les del
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
El compliment de les normes vigents aplicables sobre construcció inclosa a la relació que es presenta a continuació,
s’observarà en l'execució de l'obra.
Per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
Normativa tècnica general d’Edificació
General

Espanya
CTE
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
LOE-LEY 38/1999
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 20/2009
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Projecte i gestió d’obra

Espanya
REAL DECRETO 1000/2010
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
REAL DECRETO 129/1985
Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, por el que se modifican los decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972, de
24 de febrero, referentes a dirección de obra de edificación y cédula de habitabilidad.
ORDEN 28/1/1972
Orden de 28 de enero de 1972, por la que se regula el certificado final de la dirección de obras de edificación.
ORDEN 9/6/1971
Orden de 9 de junio de 1971, por la que se dictan normas sobre el libro de órdenes y asistencia en las obras de
edificación.
DECRETO 462/1971
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre redacción de proyectos y la dirección de obras de
edificación.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 7/2006
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
ORDRE 12/1/1998
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la construcció.

Estructures i fonaments

Espanya
RC-16
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
EAE-2011
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
EHE-08
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CTE/DB-SE-C 2006
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.
CTE/DB-SE 2006
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.
CTE/DB-SE-M 2006
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 Madera DB-SE-M.
CTE/DB-SE-AE 2006
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/Acciones en la edificación DB-SE-AE.
CTE/DB-SE-F 2006
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.
CTE/DB-SE-A 2006
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.
NCSE-02
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte
general y edificación (NCSE-02).

Accessibilitat i utilització

Espanya
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
CTE/DB-SUA 2010
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
REAL DECRETO 505/2007
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones
RESOLUCIÓN 28/10/1976

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se aprueban las normas
sobre supresión de barreras arquitectónicas en las edificaciones pertenecientes a los Servicios Comunes de la Seguridad
Social dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.

Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 13/2014
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
DECRET 135/1995
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Salubritat

Incendis

Unió Europea
REGLAMENTO (UE) 2016/364
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades
de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Espanya
RIPCI 2017
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
CTE/DB-SI 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
RSCIEI 2004
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales. (RSCIEI).
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 42/2015
Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i
seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.
ORDRE INT/320/2014
Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la
intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat
d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
ORDRE INT/322/2012
Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
ORDRE INT/323/2012
Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document
Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
ORDRE INT/324/2012
Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
LLEI 3/2010

Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
CTE/DB-HS 2006
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.

Soroll

Unió Europea
DIRECTIVA 2002/49/CE
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental.
Espanya
REAL DECRETO 1038/2012
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
CTE/DB-HR 2007
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido,
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 1367/2007
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1513/2005
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
LEY 37/2003
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 176/2009
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
DECRET 245/2005
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
LLEI 16/2002
Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
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Estalvi d’energia i eficiència energètica

Unió Europea
DECISIÓN 2013/114/UE
Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados
miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, [notificada con el número C(2013)
1082].
DIRECTIVA 2012/27/UE
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas
2004/8/CE y 2006/32/CE.
DIRECTIVA 2010/30/UE
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del
consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y
una información normalizada.
DIRECTIVA 2010/31/UE
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética
de los edificios.
DIRECTIVA 2009/28/CE
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE.
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
REAL DECRETO 564/2017
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
REAL DECRETO 56/2016
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
CTE/DB-HE 2013
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía",
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
REAL DECRETO 235/2013
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
CTE/DB-HE 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Ahorro de energía. DB-HE.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 111/2009

Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
DECRET 21/2006
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Instal·lacions

Recollida i evacuació de residus
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
CTE/DB-HS 2006
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.

Evacuació d’aigua
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
CTE/DB-HS 2006
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.
PPTGTSP 1986
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 130/2003
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Aigua
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
REAL DECRETO 314/2016
Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial
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envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de
elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
CTE/DB-HE 2013
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía",
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
REAL DECRETO 1120/2012
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
CTE/DB-HE 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Ahorro de energía. DB-HE
CTE/DB-HS 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS
REAL DECRETO 865/2003
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.
REAL DECRETO 140/2003
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
ORDEN 28/12/1988
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
PPTGTAA-74
Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua y se crea una Comisión Permanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento
de Poblaciones.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 352/2004
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.
DECRET 202/1998
Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i
habitatges.

Elèctriques
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
REBT 2002 REAL DECRETO 1053/2014
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RAT 2014
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
CTE/DB-HE 2013

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía",
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
REAL DECRETO 1699/2011
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia.
RLAT 2008
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.
CTE/DB-HE 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Ahorro de energía. DB-HE.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
REAL DECRETO 1955/2000
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
RESOLUCIÓN 19/6/1984
Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de la Energía, por la que se establecen normas sobre el
acceso y la ventilación de ciertos centros de transformación.
RAT 1982
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas y Centros de Transformación.
Comunitat Autònoma de Catalunya
INSTRUCCIÓ 3/2014
Instrucció 3/2014 de 20-03-2014, de la Direcció General de Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen
les condiciones i el procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió.
INSTRUCCIÓ 1/2014
Instrucció 1/2014, de 19 de març del 2014, de la Direcció General de Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual
s'aprova la Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)
INSTRUCCIÓ 3/2010
Instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis
establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la Inscripció d'Instal·lacions d'energia elèctrica de baixa
tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.
RESOLUCIÓ ECF/4548/2006
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).
INSTRUCCIÓ 10/2005
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional
per a la inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT
DECRET 352/2001
Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.
RESOLUCIÓ 04/11/1988Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'aprova la Instrucció de 28 de juny de 1988, per la qual desplega
l'article 12 de l'Ordre de 14 de maig de 1987 (DOGC de 12.6.1987)
RESOLUCIÓ 04/11/1988
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Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

Enllumenat
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
CTE/DB-HE 2013
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía",
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
CTE/DB-SUA 2010
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
CTE/DB-HE 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Ahorro de energía. DB-HE.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 6/2001
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Combustibles
Espanya
RCG 2006
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.
RIP 1994 MOD
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por el
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre y MI-IP O4 aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
REAL DECRETO 1428/1992
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de la directiva del consejo de las
Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
DECRETO 2913/1973
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de
Gases Combustibles.

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
REAL DECRETO 187/2011
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía
CTE/DB-HE 2013
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía",
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
RITE 2007
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
CTE/DB-HS 2006
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.
CTE/DB-HE 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Ahorro de energía. DB-HE
CTE/DB-SI 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
REAL DECRETO 865/2003
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.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 352/2004
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.
ORDRE 03/5/1999
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les
entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).

Equips a pressió

Tèrmiques i ventilació

Espanya
REAL DECRETO 108/2016
Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los recipientes a presión simples.
REAL DECRETO 709/2015
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión.
REP 2008
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017

Aparells d’elevació
Unió Europea
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DIRECTIVA 2014/33/UE
Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
DIRECTIVA 95/16/CE
Directiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros relativas a los ascensores.
Espanya
REAL DECRETO 203/2016
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
RAEM ITC AEM-1
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de
noviembre.
REAL DECRETO 1644/2008
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas
REAL DECRETO 57/2005
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existente.
RESOLUCIÓN 10/9/1998
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se
autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.
RAEM 1985 MOD
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
RAEM ITC MIE-AEM1 COM
Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se aprueban prescripciones
técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención.
RAEM 1985
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención de los mismos.
ORDEN 31/3/1981
Orden de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y se dan
normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.
RAE 1966
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Comunitat Autònoma de Catalunya
ORDRE EMO/254/2013
Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de
febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.
INSTRUCCIÓ 6/2006 - PLATAFORMES
Instrucció 6/06 de la Secretaria d'Indústria per la qual es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores
verticals (PEV) per a ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR)
ORDRE 14/5/1987
Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es modifica la de 30 de desembre de 1986, que regula l'aplicació del Reglament
d'Aparells d'Elevació i de Manutenció, i es rectifiquen certes errades i omissions advertides.

Audiovisuals i telecomunicacions
Espanya
LEY 9/2014
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
ICT 2011 REGL
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ICT 2011
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
ORDEN ITC/1077/2006
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de
recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
los edificios.
ICT 1998
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación.

Control, seguretat i protecció al llamp
Espanya
CTE/DB-SUA 2010
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
REAL DECRETO 1428/1986
Real Decreto 1428/1986, 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 172/1988
Decret 172/1988, de 14 d'abril, sobre parallamps radioactius.

Control de qualitat

Unió Europea
REGLAMENTO (UE) 305/2011
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo.
REGLAMENTO (UE) 2015/1711
Reglamento (UE) 2015/1711 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2015, por el que se determina la «lista Prodcom» de
productos industriales prevista por el Reglamento (CEE) nº 3924/91 del Consejo correspondiente a 2015.
REGLAMENTO (UE) 1062/2013
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1062/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, relativo al formato de la
evaluación técnica europea de los productos de construcción.
DIRECTIVA 98/83/CE
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Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano.
DIRECTIVA 93/68/CEE
Directiva 93/68 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por la que mod. las Dir.87/404/CEE(recipientes a presión simples)
88/378/CEE(seguridad de los juguetes), 89/106/CEE(productos en construcción), 89/336/CEE(compatibilidad
electromagnética), 89/392/CEE(máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE(instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático), 90/385/CEE(productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE(aparatos
gas), 91/263/CEE(equipos terminales telecomunicación), 92/42/CEE(calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles...
Espanya
CE RESOLUCIÓN 06/04/2017
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.
RC-16
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).
REAL DECRETO 314/2016
Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial
envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de
elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
REAL DECRETO 1072/2015
Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
REAL DECRETO 842/2013
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
REAL DECRETO 410/2010
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad.
EHE-08
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CTE
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 1801/2003
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
CE ORDEN 29/11/2001
Oren de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de
normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construcción.
RESOLUCIÓN 30/1/1997
Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
actualizan las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados.
REAL DECRETO 1328/1995
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 1630/1992

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.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 257/2003
Decret 257/2003, de 21 de'octubre, sobre l'acreditació dels Laboratoris d'Assaigs de la Construcció.
RESOLUCIÓ 18/11/1991
Resolució de 18 de novembre de 1991, d'acreditació d'un laboratori d'assaigs de l'edificació.
DECRET 375/1988
Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat en l'edificació.
UC-85
Ordre de 12 d'abril, d'aprovació de les recomanacions per l'ús de cendres volants en el formigó (Recomanacions UC-85)
ORDRE 21/03/1984
Ordre de 21 de març de 1984, per la qual s'aprova el plec d'assaigs tipus per a obra civil i per a edificacions per al control
de qualitat a què fa referència el Decret 77/1984, de 4 de març.
DECRET 77/1984
Decret 77/1984, de 4 de març, sobre control de qualitat dels materials i unitat d'obra.

Seguretat i salut

Unió Europea
DIRECTIVA 92/57/CEE
Directiva 92/57/CEE del consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones minimas de seguridad y de salud que
deben aplicarse en las obras de construccion temporales o moviles (octava directiva especifica con arreglo al apartado 1
del articulo 16 de la directiva 89/391/CEE).
Espanya
REAL DECRETO 299/2016
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
REAL DECRETO 598/2015
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el RD39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el RD485/1997, de 14 de abril, s/disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el RD665/1997, de 12 de mayo, s/la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados c/la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el RD374/2001, de 6 de abril,
s/la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados c/los agentes químicos durante
el trabajo
REAL DECRETO 337/2010
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
REAL DECRETO 396/2006
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.
REAL DECRETO 2177/2004
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
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REAL DECRETO 614/2001
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
REAL DECRETO 1627/1997
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción.
REAL DECRETO 1215/1997
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 773/1997
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
REAL DECRETO 665/1997
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
REAL DECRETO 664/1997
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
REAL DECRETO 488/1997
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización.
REAL DECRETO 487/1997
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
REAL DECRETO 486/1997
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
REAL DECRETO 485/1997
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo.
REAL DECRETO 39/1997
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
LEY 31/1995
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 1316/1989
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo.
ORDEN 09/03/1971
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 155/2014
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans
de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
DECRET 30/2010
Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de
seguretat industrial.
LLEI 12/2008
Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial
LLEI 4/1997
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Residus

Unió Europea
REGLAMENTO (CE) 1013/2006
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de
residuos.
Espanya
LEY 22/2011
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
REAL DECRETO 105/2008
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
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.
Comunitat Autònoma de Catalunya
PROGROC 2010
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.
PROGRIC 2010
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es
modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
PROGREMIC 2010
Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC)
i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
municipals.
DECRET LEGISLATIU 1/2009
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Manteniment

Espanya
CTE
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
LOE-LEY 38/1999
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

MN 2 URBANITZACIÓ
Normativa tècnica general d’Urbanització
General
Espanya
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
LEY 8/2013
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 12/2017
Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.
DECRET LLEI 2/2014
Decret Llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
LLEI 3/2012
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d'agost.
LLEI 31/2010
Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
DECRET LEGISLATIU 1/2010
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
DECRET 305/2006
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras.
DGC 3.1-IC/2016
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
DGC 6.1-IC/2003
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.
DGC 6.3-IC/2003
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: Rehabilitación de firmes, de la
Instrucción de carreteras.
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Senyalització viària (semàfors, senyals de circulació, cartells d’orientació, plaques, horitzontal)
Accessibilitat i utilització
Espanya
ORDEN VIV/561/2010
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
REAL DECRETO 505/2007
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 13/2014
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
LLEI 9/2003
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat.
DECRET 135/1995
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques -BAU-.

Vialitat
Espanya
DGC FOM/185/2017
Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo,
por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
DGC 5.2-IC/2016

Espanya
DGC FOM/185/2017
Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo,
por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
DGC 8.1-IC/2014
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de
Carreteras.
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.

Instal·lacions

General
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 196/1992
Decret 196/1992, de 4 d'agost, de modificació parcial del Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les
característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl.
DECRET 120/1992
Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
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Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Instal·lacions de sanejament (xarxa de desguàs, depuració)
Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
DGC FOM/185/2017
Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo,
por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
DGC 5.2-IC/2016
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras.
LEY 22/2011
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
EHE-08
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CTE/DB-HS 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
REAL DECRETO-LEY 11/1995
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
PPTGTSP 1986
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-ISD/1974
Orden de 9 de enero de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISD/1974, «Instalaciones de salubridad:
Depuración y Vertido».
NTE-ISS/1973
Orden de 31 de julio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISS, «Instalaciones de salubridad:
Saneamiento.
Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET LEGISLATIU 1/2009
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
DECRET 130/2003
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament

ES RECOMANA (sense rang normatiu)
Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

Instal·lacions d’aigua (subministrament, distribució, tractaments, elements de consum, reg))
Espanya
REAL DECRETO 108/2016
Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los recipientes a presión simples.
REAL DECRETO 709/2015
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión.
REP 2008
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
REAL DECRETO 606/2003
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
REAL DECRETO 865/2003
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.
REAL DECRETO 140/2003
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
REAL DECRETO 473/1988
Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de
las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
PPTGTAA-74
Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua y se crea una Comisión Permanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento
de Poblaciones
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-IFA/1976
Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, "Instalaciones de
Fontanería Abastecimiento.
NTE-IFR/1974
Orden de 23 de agosto de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFR/1974, «Instalaciones de fontaneria:
Riego».
NTE-IFF/1973
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Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de Fontanería: Agua
fría».
Comunitat Autònoma de Catalunya
ORDRE IUE 470/2009
Ordre IUE 470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya.
DECRET 352/2004
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.
DECRET LEGISLATIU 3/2003
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).
NTJ 14C-3:1995
NTJ 14C-3:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.
Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. (BOP 20/11/2012).

ORDRE TIC/341/2003
Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la
xarxa de distribució elèctrica soterrada.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Instal·lacions d’enllumenat públic
Espanya
REEA 2008
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-IEE/1978
Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-IEE/1978, "Instalaciones de Electricidad:
Alumbrado Exterior".

Instal·lacions elèctriques (alta tensió, baixa tensió, grup electrògen)
Espanya
REBT 2002 REAL DECRETO 1053/2014
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RAT 2014
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
LEY 24/2013
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
RLAT 2008
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.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REAL DECRETO 1955/2000
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
RESOLUCIÓN 19/6/1984
Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de la Energía, por la que se establecen normas sobre el
acceso y la ventilación de ciertos centros de transformación.
Comunitat Autònoma de Catalunya
RESOLUCIÓ ECF/4548/2006
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 190/2015
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
LLEI 6/2001
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Instal·lacions de combustibles gasosos (gasos liquats del petroli, líquids, gas natural)
Unió Europea
REGLAMENTO (UE) 2016/426
Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que
queman combustibles gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE.
Espanya
RAPQ 2017
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
RIPCI 2017
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
REAL DECRETO 108/2016
Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los recipientes a presión simples.
REAL DECRETO 984/2015
Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las
instalaciones del sistema de gas natural.
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REAL DECRETO 709/2015
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión.
RITE 2007 MOD2
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 1388/2011
Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por
la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.
RITE 2007 MOD1
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
REP 2008
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias
RITE 2007
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE).
RITE 2007 MOD2
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.
RCG 2006
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.
CTE/DB-SI 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RIP 1994 MOD
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por el
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre y MI-IP O4 aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
LEY 34/1998
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
RAG 1988 MOD 1
Orden de 7 de junio de 1988 por la que se aprueban diversas Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento
de Aparatos que utilizan Gas como combustible.
REAL DECRETO 473/1988
Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de
las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
RIP 1994 ITC MI-IP 03
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.
REAL DECRETO 276/1995
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la directiva
90/396/CEE, sobre aparatos de gas.
RIP 1994
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
RRACG 1974 MOD2

Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se modifica el apartado 3.2.1 de la Instrucción Técnica Complementaria ITCMIG-5.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
RRACG 1974 MOD1
Orden de 6 de julio de 1984 por la que se modifica el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos
aprobado por orden de 18 de noviembre de 1974 y modificado por orden de 28 de octubre de 1983.
REAL DECRETO 3484/1983
Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el apartado 5.4 incluido en el artículo 27 del
Reglamento general del Servicio público de Gases Combustíbles aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.
DECRETO 2913/1973
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de
Gases Combustibles.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 3/2010
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
ORDRE IUE 470/2009
Ordre IUE 470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya.
ORDRE 27/6/2000
Ordre de 27 de juny de 2000, de modificació de l'Ordre de 20 de novembre de 1998, per adaptar-se al Reial Decret
1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions petroliferes i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries MI-IP03 i MI-IP04.
ORDRE 20/11/1998
Ordre de 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats
d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per la instrucció tècnica
complementària MI-IP03, Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
ORDRE 28/3/1996
Ordre de 28 de març de 1996, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció
i control i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles.
DECRET 317/1993
Decret 317/1993, de 9 de novembre, sobre manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del
petroli.
DECRET 291/1991
Decret 291/1991, d'11 de desembre, sobre l'aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores
de gasos combustibles.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Instal·lacions de transport (escales mecàniques)
Unió Europea
DIRECTIVA 2006/42/CE
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que
se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).
Espanya
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Instal·lacions audiovisuals i telecomunicacions
Espanya
LEY 9/2014
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-IAM/1977
Orden de 28 de junio de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica Nte-Iam/1977 "Instalaciones Audiovisuales:
Megafonía".
Comunitat Autònoma de Catalunya
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Instal·lacions de seguretat (intrusió)
Espanya
REBT 2002
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
LEY 23/1992
Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada.

ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-IPF/1974
Orden de 26 de febrero de 1974 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IPF/1974:
Instalaciones de Protección contra el Fuego
NTE-IPP/1973
Orden de 1 de marzo de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-IPP/1973, «Instalaciones
de protección. Pararrayos».
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 3/2010
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
DECRET 123/2005
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
LLEI 5/2003
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Urbanització

Condicionament del terreny (talussos, terra armada, murs de contenció, motes de terra, drenatges)
Comunitat Autònoma de Catalunya
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
INSTRUCCIÓ 7/2003
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Instal·lacions de protecció contra incendis (extinció i prevenció)
Espanya
RIPCI 2017
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
CTE/DB-SI 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
RSCIEI 2004
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales. (RSCIEI). Anexo II.

Espanya
CTE/ORDEN FOM/588/2017
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
DGC FOM/185/2017
Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo,
por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
DGC 5.2-IC/2016
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras.
EAE-2011
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
CTE/DB-SE-C 2006
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.
CTE/DB-HS 2006
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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.
PPTGTSP 1986
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-CCP/1982
Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-CCP/1982
Cimentaciones. Contenciones. Pantallas
NTE-CCM/1979
Orden de 31 de mayo de 1979 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-CCM/1979
Cimentaciones. Contenciones. Muros.
NTE-ISS/1973
Orden de 31 de julio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISS, «Instalaciones de salubridad:
Saneamiento.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Jardineria (manteniment del terreny, arbrat de fulla caduca, arbrat de fulla perenne, coníferes, palmeres, arbusts,
enfiladisses, masses de flors, gespes, controls plaguicides)
Espanya
ORDEN VIV/561/2010
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.

NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general
del material vegetal.
NTJ 07D:1996
NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla
caduca.
NTJ 14C-2:1998
NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment de l'arbrat: Poda.
NTJ 14C-3:1995
NTJ 14C-3:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.
NTJ 07E:1997
NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla
perenne.
NTJ 07C:2014
NTJ 07C:2014 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i
resinoses.
NTJ 07P:2014
NTJ 07P:2014 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
NTJ 07F:1998
NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
NTJ 07I:1995
NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
NTJ 07V:1997
NTJ 07V:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Plantes
autòctones per a revegetació.
NTJ 07J:2000
NTJ 07J:2000 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Plantes
entapissants.
NTJ 08H:2013
NTJ 08H:2013 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Hidrosembres.
NTJ 08S:1993
NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
DECRET 149/1997
Decret 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre Oficial d'establiments i serveis plaguicides.

ES RECOMANA (sense rang normatiu)
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.
Comunitat Autònoma de Catalunya

ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTJ 12S-4:2015
NTJ 12S-4:2015 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Restauració del paisatge. Obres de bioenginyeria del
paisatge: Tècniques mixtes d'estabilització de talussos.
NTJ 12S-2:2013
NTJ 12S-2:2013 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Restauració del paisatge. Obres de bioenginyeria.
Tècniques d'estabilització de sòls.
NTJ 12S-1:2012
NTJ 12S-1:2012 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Restauració del paisatge. Obres de bioenginyeria.
Tècniques de protecció superficial del sòl.
NTJ 07A:2007

Mobiliari urbà (elements de protecció, elements de repòs, elements de jardineria, elements de serveis-jocs, elements
de neteja, elements d’informació i publicitat)
Espanya
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.
Comunitat Autònoma de Catalunya
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
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NTJ 14M:1997
NTJ 14M:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment dels elements de mobiliari.
NTJ 06R:1996
NTJ 06R:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Materiales de construcció I complementàris. Roll
tornejat impregnat (RTI).
NTJ 14L:2001
NTJ 14L:2001 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.
NTJ 01A-2:1996
NTJ 01A-2:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais verds. Accessibilitat als
espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o mobilitat reduïda. Mobiliari adaptat i espais d'ús comú
accessibles.
NTJ 13R:1998
NTJ 13R:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Assaigs i control de qualitat. Higiene de les sorreres en
àrees de jocs infantils.
NTJ 09S:1998
NTJ 09S:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Elements constructius i d'urbanització. Sorreres en
àrees de jocs infantils.
Plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil (versió: Tercera revisió
2014).
Plec de Prescripcions Tècniques de Parcs i Jardins per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil. Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, febrer 2005.
Plec de prescripcions tècniques dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà. Diputació de Barcelona.

PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.
Nota: Els paviments hauran de complir la normativa vigent en quant a homologació de la seva qualitat i
característiques.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-RSC/1986
Orden de 8 de abril de 1986 por la que se aprueba la revisión de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSC:
«Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.».
NTE-RSR/1984
Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984
Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.
NTE-RSF/1984
Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSF, «Revestimiento
de suelos. Flexibles».
NTE-RSS/1973
Orden de 4 de octubre de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-RSS/1973, «Revestimientos de suelos:
Soleras».
NTE-ISS/1973
Orden de 31 de julio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISS, «Instalaciones de salubridad:
Saneamiento.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Paviments (calçades, voravies-zones vianants, altres, drenatges, paviments esportius exteriors, grades)
Tancaments (murs, reixats, tanques desmuntables, mòbils)
Espanya
DGC FOM/185/2017
Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo,
por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
DGC 5.2-IC/2016
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras.
EAE-2011
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
EHE-08
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CTE/DB-SE 2006
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.
DGC 6.3-IC/2003
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: Rehabilitación de firmes, de la
Instrucción de carreteras.
DGC 6.1-IC/2003
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.
PPTGTSP 1986
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

Espanya
EAE-2011
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
CTE/DB-SE-AE 2006
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/Acciones en la edificación DB-SE-AE.
CTE/DB-SE-F 2006
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.
PG 3/75
Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado
por el Servicio de Publicaciones del Ministerio.
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTE-EFP/1980
Orden de 16 de mayo de 1980 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFP/1980 Estructuras.
FABRICA DE PIEDRA.
NTE-FFL/1978
Orden de 27 de febrero de 1979 por la que se aprueba la Norma Técnologica de la Edificación NTE/FFL. «Fachadas de
Fabrica de: Ladrillo».
NTE-RPP/1976
NTE-RPP/1976 Revestimientos de Paramentos: PINTURAS
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NTE-PPA/1976
Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: Puertas de
Acero".
NTE-FFB/1975
Orden de 9 de abril de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FFB/1975, «Fachadas de
fábrica de Bloques».
NTE-RPE/1974
Orden de 5 de noviembre de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-RPE/1974,
«Revestimientos de paramentos enfoscados».
NTE-RPC/1973
Orden de 30 de mayo de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-RPC/1973, «Revestimientos de
paramentos: Chapados».
NTE-FFV/1973
Orden de 17 de mayo de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-FFV/1973, «Fachada de Fábrica de
Vidrio».
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

Comunitat Autònoma de Catalunya
ES RECOMANA (sense rang normatiu)
NTJ 14L:2001
NTJ 14L:2001 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.
NTJ 01A-2:1996
NTJ 01A-2:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais verds. Accessibilitat als
espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o mobilitat reduïda. Mobiliari adaptat i espais d'ús comú
accessibles.

Comunitat Autònoma de Catalunya
DECRET 380/2006
Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Passeigs marítims
Espanya
REAL DECRETO 876/2014
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
LEY 2/2013
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.
LEY 22/1988
Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
Comunitat Autònoma de Catalunya
LLEI 3/2012
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d'agost.
DECRET LEGISLATIU 1/2010
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Espais fluvials
Unió Europea
DIRECTIVA 2007/60/CE
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión
de los riesgos de inundación.
DIRECTIVA 2000/60/CE
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Espanya
REAL DECRETO 903/2010
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
REAL DECRETO 9/2008
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
LEY 10/2001
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

A Barcelona a desembre de 2018

Blanca Noguera Pujol-Xicoy
Arquitecte de la Direcció Serveis Espai Públic - AMB
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CN COMPLIMENT DE NORMATIVA
CN 1 FUNCIONALITAT
CN 1.1 Funcionalitat: Utilització
El Compliment dels Paràmetres del DB SU per donar compliment a les SUA exigències de Seguretat d’Utilització i
accessibilitat es justifiquen a la Fitxa de l’AN13 del present projecte.
CN 1.2 Funcionalitat: Accessibilitat
Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels locals a les persones amb discapacitat.
Els locals disposen de:
Cambra higiènica adaptada, amb espai de transferència de 80cm des de qualsevol element que obstaculitzi per
ambdues bandes del inodor.
Paviment sense elements solts i no deformables
Itinerari accessible incloent:
Amplada de pas ≥ 1,20m i radi de gir de 1,50m
Portes amb amplada de pas ≥ 0,80m
El Compliment dels Paràmetres del DB SU per donar compliment a les SUA exigències de Seguretat d’Utilització i
accessibilitat es justifiquen a la Fitxa de l’AN13 del present projecte.
CN 1.3 Funcionalitat: Accés als serveis de telecomunicacions
Veure Apartat MC 6 Sistema de condicionament i instal·lacions de la Memòria del Projecte.
CN 1.4 Funcionalitat: Accés als serveis postals

Mitgeres i façanes
Donat que es tracta d’un edifici aïllat, configurat com un únic sector d’incendis, no existeix risc de propagació exterior, ni
capa algun local de risc especial, ni cap a un altre sector d’incendis, ni cap a edificis colindants; a través de les façanes de
l’edifici.
Cobertes
De la mateixa manera, donada la configuració de l’edifici i dels sectors d’incendi no hi pot haver propagació horitzontal
de l’incendi entre sectors diferents per la coberta de l’edifici.
CN 3.2 Propagació interior
Compartimentació en sectors d’incendi
L’edifici formarà un únic sector d’incendi, ja que la superfície construïda total d’aquest no supera els 2.500 m2 d’acord
amb la taula 1.1 del Document Bàsic SI del vigent CTE. Aquesta superfície és el límit màxim permès tant per ús
administratiu com per ús de pública concurrència.
Locals i zones de risc especial
No hi haurà zones de risc especial d’acord amb la taula 2.1 del CTE DB-SI…
Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis
Donat que no existeix a l’edifici cap zona de risc especial i que l’edifici constitueix un únic sector d’incendis, no existiran
passos d’instal·lacions a través de compartimentacions d’incendis.
Reacció al foc dels elements constructius, decoratiu i de mobiliari
Els elements constructius compliran amb les condicions de reacció al foc que s’estableixen la taula 1.4 del CTE-SI:
Classes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

L’edifici disposarà dels elements apropiats per facilitar l’accés als serveis postals.
Revestiments de
sostres i parets

Revestiments de
terres

Zones ocupables
Passadissos i escales protegides
Aparcaments i recintes de risc especial

C-s2, d0
B-s1, d0
B-s1, d0

EFL
CFL-s1
BFL-s1

Espais ocults no estancs o estancs amb instal·lacions
susceptibles d'iniciar o propagar un incendi

B-s3, d0

BFL-s2

Situació de l'element
CN 2 SEGURETAT ESTRUCTURAL
CN 2.1 Consideracions generals: Programa de necessitats
L’edifici projectat compleix amb les exigències bàsiques del Document Bàsic DB-SE de manera que s’assegura que l’edifici
té un comportament estructural adequat enfront a les accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès
durant la seva execució i ús previst.
CN 2.2 SE 1 Resistència i estabilitat
La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la
resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos
dels edificis, i que una incidència extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa
original i es faciliti el manteniment previst, complint l’exigència bàsica SE 1.
CN 2.3 SE 2 Aptitud de servei
L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles,
complint l’exigència bàsica SE 2.

CN 3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
CN 3.1 Propagació exterior

La reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques es regularan d’acord amb la seva reglamentació
específica.
CN 3.4 Evacuació d’ocupants
Compatibilitat dels elements d’evacuació
Tot l’edifici s’ha considerat d’ús de pública concurrència i per tant no cal considerar les condicions de compatibilitat dels
elements d’evacuació. La configuració de les sortides i recorreguts pot veure’s a plànols adjunts.
Càlcul de la ocupació
Per al càlcul de l’ocupació s’han adoptat els valors establerts a la secció DB SI 3 “Evacuació d’ocupants” que més
s’aproximen per a cadascun dels espais que composen l’edifici. Aquests valors són els següents:
Administració
1 persona cada 10 m2

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Pública concurrència (Sala Polivalent)
1 persona cada 1 m2
Pública concurrència (vestíbuls i zones d’ús públic)
1 persona cada 2 m2
Magatzems
1 persona cada 40 m2
Lavabos
1 persona cada 3 m2
Locals de serveis, instal·lacions...
Nul·la ocupació
D’acord amb allò que preveu el DB SI, s’ha considerat la possibilitat d’ocupació alternativa entre els espais destinats als
lavabos, magatzem, passadissos, etc. Així, els espais indicats en color taronja corresponen a espais que s’ocupen
alternativament a les d’usos principals i que, per tant, no es tenen en compte en el còmput total d’ocupació.
CALCUL DE LA OCUPACIÓ DE PLANTA BAIXA
Local
1
2

Accés
Sala Polivalent

117,97

2
1

N

Tipus de

sortida

Capacitat
taula 4.1

Amplada

Capacitat
màxima

Ocupació
assignada

Hipòtesi
bloqueig

Ocupació bloqueig

Compliment

Sortida d'edifici

200 p/m

2,0

400

118

X S2

209

Compleix

Sortida d'edifici

200 p/m

2,0

400

91

X S1

209

Compleix

21

S3

Sortida recinte

200 p/m

2,0

400

59

X S4

209

Compleix

118

S4

Sortida recinte

200 p/m

2,0

400

59

X S3

209

Compleix

Aula cuina

30,03

2

16

4

Aula informàtica

28,62

2

15

5

Aula Bonsais

28,63

2

15

6

Perruqueria

28,42

2

15

7

Espai relacions

49,00

2

25

8

Despatx 1

11,48

10

1

9

Despatx 2

10,80

10

2

10

Dispensari

15,76

10

2

11

Bany 1

4,94

3

2

12

Bany 2

4,94

3

2

13

Neteja

1,42

3

1

14

Passadís Banys

5,30

10

1

15

Magatzem - Instal.lacions

19,22

40

1

16

Passadís

33,42

10

4
209

Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
L’evacuació de l’edifici es realitza capa a l’exterior mitjançant dues sortides instal·lades a les façanes d’accés (S1) i
posterior de l’edifici (S2), que donen als carrers del Mestre Ramon Camps i al carrer d’Olot, respectivament.
L’únic recinte amb alta ocupació és la Sala Polivalent, la qual disposarà de dues sortides S1)independents. La primera
d’elles donarà al vestíbul d’accés a l’edifici (S3) i la segona al passadís general (S4).
En tot cas es compliran les condicions de la taula 3.1 de la secció SI3 del CTE referent a les plantes i recintes que disposen
de més d’una sortida de planta o recinte:
• La longitud del recorregut d’evacuació fins alguna sortida de planta no és superior a 50 m.
• La longitud del recorregut d’evacuació fins a un punt on hi hagin al menys dos recorreguts alternatius
d’evacuació no és superior a 25 m.
Dimensionat dels mitjans d’evacuació
Criteris per a l’assignació dels ocupants
S’ha assignat l’ocupació de la planta a les sortides disponibles realitzant la hipòtesis de bloqueig (veure plànols de planta
d’evacuació). En funció d’aquesta assignació es determinen les amplades de pas de les portes de comunicació.
Càlcul de les amplades de pas de portes i escales
Portes:
El dimensionat de les portes i passos es realitzarà d’acord amb l’expressió:

COMPROVACIÓ AMPLADES SORTIDES CTE - SI

S2

3

Suma ocupació total planta baixa excepte zones d'ocupació alternativa

Els resultats s’indiquen a continuació per a cadascuna de les sortides de l’edifici:

S1

Sup (m2) Densitat (m2/p) Ocupació (p)
40,47

A ≥ P /200 ≥ 0,80
Cal tenir en compte que l’amplada del full de qualsevol porta complirà 0,60 ≤ A ≤ 1,23.
Escales:
No hi ha escales d’evacuació a l’edifici.

Per la comprova ci ó de l es s ortides es cons i dera tota l a ocupa ci ó s i mul tà ni a de l 'edi fi ci

Protecció de les escales
L’edifici es desenvolupa en una sola planta. No hi ha escales d’evacuació a l’edifici.
Portes situades en recorreguts d’evacuació
Totes les portes previstes com sortida de planta o d’edifici i les de recinte previstes per l’evacuació de més de 50
persones seran abatibles amb sistema de gir vertical i disposaran d’un sistema de tancament que no actuarà o serà de
fàcil i ràpida obertura des del costat de l’evacuació sense haver d’utilitzar clau ni haver d’actuar sobre més d’un
mecanismes.
Les portes de les sortides de planta, edifici o recinte (p≥50) disposaran de barres ‘antipànic’ d’acord amb la norma UNE
EN 1125:2009.
Les portes corresponents a aquestes sortides obriran en el sentit de l’evacuació.
Senyalització dels mitjans d’evacuació
Per la senyalització de les sortides s’utilitzaran els senyals d’evacuació definits a la norma UNE:23034:1988.
Les sortides de recinte, planta o edifici disposaran d’un rètol de ‘SORTIDA’. Les portes previstes per a evacuació
d’emergència es senyalitzaran amb rètols de ‘SORTIDA D’EMERGÈNCIA’ o pictograma equivalent.
També es disposaran de senyals indicatives de la direcció dels recorreguts d’evacuació. En els punts en els que hi hagin
alternatives d’evacuació es disposaran de senyals de direcció en les que quedi clarament indicada l’alternativa correcta.
En els recorreguts d’evacuació quan hi hagin portes que no siguin sortida i puguin induir a error es disposarà d’un rètol
‘SENSE SORTIDA’ en un lloc clarament visible però mai sobre les pròpies portes.
Els senyals seran visibles inclús en cas de manca de subministrament elèctric per l’enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents hauran de complir el que estableixen les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 230354:2003 i el seu manteniment es realitzarà d’acord amb que estableix la norma UNE 23035-3:2003.
CN 3.5 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
Dotació d’instal·lacions contra incendis
Les instal·lacions de protecció contra incendis s’han determinat d'acord amb la taula 1.1 de la secció 4 del DB SI.
El disseny, execució la posada en funcionament i el manteniment d’aquestes instal·lacions es realitzarà d’acord amb que
estableix el ‘Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis’ en les seves disposicions complementàries i en
qualsevol altra reglamentació específica que sigui d’aplicació.
Per la posada en funcionament de les instal·lacions caldrà emetre un certificat de l’empresa instal·ladora d’acord amb
l’article 18 de l’indicat reglament.
Les instal·lacions previstes d’acord amb aquesta taula són les següents:
- Extintors
- Instal·lació d’alarma
- Instal·lació de detecció d’incendis

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

- Enllumenat d'emergència
La disposició d'aquests equips s'indica en els plànols de planta adjunts.
Extintors
Es col·locaran extintors de forma que el recorregut des de qualsevol origen d'evacuació fins a un extintor sigui igual o
inferior a 15 m. Els extintors seran de d'eficàcia 21A-113B.
Es col·locaran extintors en les proximitats de les portes d'accés als locals de risc especial o a l'interior de manera que el
recorregut des de qualsevol punt d'un d'aquests locals fins a un extintor sigui inferior a 15 m.
Quan es col·loquin de forma independent s'instal·laran fixats a paraments verticals, de manera que la part superior del
extintor quedi, com a màxim, a 1,70 metres sobre el terra.
Instal·lació de detecció i alarma
Es preveu la instal·lació de detectors de fums en tots els recintes de risc de l’edifici, muntats superficialment al sostre.
De forma complementària es realitzarà una instal·lació de polsadors d'alarma d'accionament manual en punts fàcilment
accessibles i amb bona visibilitat, en general al costat dels equips de protecció contra incendis (extintors).
Enllumenat d'emergència (enllumenat d'evacuació)
S'instal·larà enllumenat d'emergència en tots els recorreguts d'evacuació.
La instal·lació es farà amb equips autònoms amb bateries per a enllumenat d'emergència. Les característiques i situació
d'aquests equips es realitzarà d’acord amb el DB SUA 4 2.
La resta de característiques dels equips i instal·lació elèctrica s'ajustaran al que s'indica a la instrucció tècnica
complementària ITC BT 28 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002).

Donat que l’alçada d’evacuació és inferior a 9 m no serà obligatori disposar d’un espai de maniobra de les
característiques descrites a l’apartat 1.4 de la secció 5 del CTE DB-SI ni de l’accessibilitat per façana de les
característiques indicades al punt 2
Condicions dels forats a façana
Les condicions que tindran els forats en façana seran les següents:
L’alçada d’ampit respecte el nivell de planta a la que s’accedeix serà ≤ 1,20 m, per tal de facilitar l’accés.
Les dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1,20 m.
La distància màxima entre eixos verticals de 2 forats consecutius serà ≤ 25 m.
CN 3.7 Resistència al foc de l’estructura
La resistència al foc dels elements estructurals (forjats, bigues i suports) serà la que és determina a la taula 3.1 de
l’apartat SI 6.
Per a ús de pública concurrència aquests valors serien en aplicació de la taula 3.1 del CTE DB SI 6:
Sector d’incendi
Pública concurrència

Resistència al foc
R 90

CN 4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ
CN 4.1 SU 1 Caigudes

Certificat de les instal·lacions
Un cop acabades les instal·lacions l’empresa instal·ladora emetrà un certificat signat pel tècnic de la mateixa empresa
conforme les instal·lacions compleixen el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Caldrà que en acabar les instal·lacions una empresa autoritzada lliuri el certificat conforme la instal.lació de protecció
contra incendis realitzada acompleix amb la normativa vigent, aportant a més el contracte de manteniment de les
esmentades instal·lacions de protecció contra incendis.
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’ incendi, polsadors manuals d’alarma i
dispositius de disparo de sistemes d’extinció) s’han de senyalitzar mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1
amb les dimensions següents:
a) 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no sigui superior a 10 m
b) 420 x 420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 10 i 20 m
c) 594 x 594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 20 i 30 m.
Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de manca del subministrament d’enllumenat normal.
Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa hauran de complir el que estableixen les
normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003, i el seu manteniment es realitzarà conforme al
establert en la norma UNE 23035-3:2003.
CN 3.6 Intervenció de bombers
Condicions d’aproximació i entorn
Aproximació a l’edifici
Els vials d’aproximació hauran de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure: 3.5 m
Alçada mínima lliure: 4.5 m
Capacitat portant del vial: 20 KN/m2
Aquestes condicions es compleixen en el carrer d’accés al centre.
Entorn de l’edifici

Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els terres seran adequats per a afavorir que les
persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de
nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat, complint el DB SU 1.
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també compliran el Decret
135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
CN 4.2 SU 2 Impacte o enganxada
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l’edifici complint el
DB SU 2.
CN 4.3 SU 3 Immobilització en recintes tancats
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el DB SU 3.
CN 4.4 SU 4 Il·luminació inadequada
Enllumenat normal
Cada zona de l’edifici disposarà d’un enllumenat capaç de proporcionar, com a mínim una il·luminància mínima de 20 lux
en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors.
El factor d’uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim.
Tal i com es pot comprovar a la memòria Compliment de la Secció HE 3 – Eficiència energètica de les instal·lacions
d’il·luminació, es compleixen amb escreix aquests valors en totes les zones interiors i exteriors de l’edifici.
Enllumenat d’emergència
Dotació
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Es disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat normal, subministri la il·luminació
necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, eviti situacions de pànic i
permeti la visió de senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.
S’ha previst la instal·lació de llumeneres d’emergència i senyalització en la totalitat de recintes independents del centre,
tal i com es pot veure als plànols de planta de la instal·lació.
Posició i característiques de les llumeneres
Amb el fi de proporcionar una il·luminació adequada la situació de les llumeneres compliran amb:

b) La relació de il·luminància màxima a la mínima dintre del color blanc o de seguretat no haurà de ser més gran de
10:1, havent-se d’evitar variacions importants entre zones adjacents.
c) La relació entre la il·luminància Lblanca i la il·luminància Lcolor> 10, no serà menor de 5:1 ni més gran de 15:1.
d) Les senyals de seguretat han d’estar il·luminades com a mínim al 50% de la il·luminància requerida als 5 s , i al
100% als 60 s de posar-se en funcionament.

a) Es situaran com a mínim almenys 2 metres per sobre del nivell del terra.

CN 4.5 SU 5 Alta ocupació

b) Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar un perill potencial o
l’emplaçament d’un equip de seguretat.

NO APLICA
CN 4.6 SU 6 Ofegament

Tal i com es pot veure als plànols de la instal·lació, s’han ubicat les llumeneres com a mínim a:
NO APLICA
•
•
•
•

Sobre les portes existents als recorreguts d’evacuació.
A les escales de tal manera que cada tram rebi il·luminació directa.
A qualsevol canvi de nivell.
Als canvis de direcció i a les interseccions dels passadissos.

Característiques de la instal·lació
La instal·lació serà fixa. Les llumeneres porten bateries de Ni-Cd com a font pròpia d’energia, les quals entraran en
funcionament al produir-se una fallada d’alimentació en l’enllumenat normal. Es considera fallada quan la tensió
d’alimentació cau per sota del 70 % del seu valor nominal.
El sistema serà capaç de donar el 50% del nivell d’il·luminació requerit en 5s i el 100% als 60s.

CN 4.7 SU 7 Vehicles en moviment
NO APLICA
CN 4.8 SU 8 Acció del llamp
Procediment de verificació
S’haurà de preveure la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada d’impactes Ne
sigui més gran que el risc admissible Na.
La freqüència esperada d’impactes Ne, pot determinar-se mitjançant l’expressió :

Ne = Ng · Ae ·C 1 ·10

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant 1 hora a partir de que es produeixi la
fallada:
a) A les vies d’evacuació, amb amplada inferior a 2 m, la il·luminància horitzontal al terra haurà de ser de com a
mínim 1lux en l’eix central i de 0,5 lux en la banda central d’amplada la meitat de l’amplada de tota la via
d’evacuació.

On:
Ng

b) Als punts on hi hagi instal·lats equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis de utilització
manual i el
c) La relació de la il·luminància màxima i mínima al llarg de la zona central d’una via d’evacuació no podrà ser
superior a 40:1.
d) Els nivell d’il·luminació haurà de calcular-se sense tenir en compte els factors de reflexió sobre parets i sostres i
considerant un factor de manteniment que tingui en compte la reducció del rendiment lluminós degut a brutícia
de les llumeneres i envelliment de les làmpades.
e) El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà de 40.
Il·luminació de les senyals de seguretat
La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives dels mitjans manuals de
protecció contra incendis i dels de primers auxilis, compliran els següents requeriments:
a) La il·luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser com a mínim de 2 cd/m2 en totes
les direccions de visió importants.

−6

és la densitat d’impactes sobre el terreny (nombre d’impactes/any)
obtinguda d’acord a la figura 1.1 de la secció SU 8 del document
bàsic de Seguretat d utilització.
Aquest valor per a Sant Feliu és de 5 impactes / any km2

Ae

és la superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, que
és la delimitada per una línia traçada a una distància 3H del perímetre
de l’edifici i on H és l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat.
La superfície de captura de l’estructura aïllada son 4.512 m2

C1

és un coeficient relacionat amb l’entorn de l’edifici d’acord amb la taula següent:
Situació de l’edifici

C1

Proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada

0,50

Rodejat d’edificis més baixos

0,75

Aïllat

1

Aïllat sobre turó o promontori

2

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

D’acord amb això i per a l’edifici la freqüència esperada d’impactes serà de: Ne = 0,005356 impactes/any.
Eficiència requerida

El risc admissible Na pot determinar-se mitjançant l’expressió:

Na =

5 ,5
·10
C 2 ·C 3 ·C 4 ·C 5

E ≥ 0,98

−3

On:
C2

C3

C4

és un coeficient en funció del tipus de construcció, d’acord amb la
taula següent:
Coberta
metàl·lica

Coberta
formigó

Coberta fusta

Estructura metàl·lica

0,5

1

2

Estructura de formigó

1

1

2,5

Estructura de fusta

2

2,5

3

és un coeficient en funció del contingut de l’edifici, d’acord amb la
taula següent:

2

0,80 ≤ E ≤ 0,95

3

0 ≤ E ≤ 0,80

4

D’acord amb l’eficiència necessària del sistema, calcula en l’apartat anterior, la geometria i alçada de l’edifici i la situació
prevista dels parallamps en l’edifici s’ha previst la instal·lació d’un parallamps amb un capçal model INGESCO-PDC model
3.1, o equivalent, de 60 m de radi de zona de protecció nivell 3 acoblat a un màstil de tub de ferro galvanitzat d’uns 6 m
de longitud fixat a l’estructura.
Es muntarà un conductor de coure nu de 50 mm de secció per a conduir el corrent de descàrrega per la façana de l’edifici
en el punt indicat als plànols. Aquest conductor es protegirà amb tub de protecció 2,5 m per sobre de la rasant del
terreny.
Es connectarà el conductor a una placa de connexió a terra, mitjançant connexió per soldadura aluminotèrmica. Aquesta
piqueta es muntarà dins de pericó de serveis de 40x40 cm per tal de poder fer registres i comprovacions.

3

CN 5 SALUBRITAT

Altres contingut

1

CN 5.1 Protecció enfront la humitat

Edificis no ocupats normalment

C5

0,95 ≤ E ≤ 0,98

Edifici amb contingut inflamable

és un coeficient en funció de l’ús de l’edifici, d’acord amb la taula següent:
0,5

Pública concurrència, Sanitari, Comercial, Docent.

3

Resta d’edificis

1

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus tancaments
com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de
condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si escau permetin la seva evacuació sense
producció de danys.
MURS:

és un coeficient en funció del servei i la necessitat de continuïtat d’aquest,
d’acord amb la taula següent:
Amb servei imprescindible, (Hospitals, Bombers,...) o amb
impacte ambiental greu

5

Resta d’edificis.

1

D’acord amb això el risc admissible per a l’edifici és de: Na = 0,000733
Donat que la freqüència esperada d’impactes de llamps (Ne) serà més gran que la freqüència acceptable (Na), serà
necessària la instal·lació de parallamps.

Tipus d’instal·lació exigit
La instal·lació tindrà una eficiència E d’acord amb la fórmula i taula següents:

E =1−

Nivell de
protecció
1

Na
Ne

•

o Coeficient de permeabilitat del terreny: Ks ≤10-5 cm/s
o Nivell de presència d’aigua: Baix
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 1
CONDICIONS DEL MUR: I2+I3+D1+D5
•
•
•
•
•

en el cas de l’edifici la eficiència E = 0,863 i per tant s’exigeix una instal·lació de parallamps de nivell de protecció 3,
d’acord amb la taula següent:

El grau d’impermeabilitat mínim exigit als murs en contacte amb el terreny enfront de la penetració d’aigua
s'obté en funció del Coeficient de permeabilitat del terreny i el nivell de presència d’aigua:

Els murs de contenció de formigó armat s’impermeabilitzarà per la cara exterior amb una imprimació
prèvia i una membrana impermeable, s’ aïllaran amb poliestirè extruït de 40mm i disposaran d’una capa
drenant i un geotèxtil de protecció. Veure detalls constructius.
Es disposarà una xarxa de drenatge en els perímetre del murs que limiten amb les parts ajardinades.
El grau de impermeabilitat dels murs que estan en contacte amb el terreny és baixa, ja que segons l'Estudi
Geotècnic realitzat no s'ha trobat en cap dels sondejos.
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que
es faci servir.
En les trobades de mur amb la façana es perllongarà la impermeabilització sobre el mur en tot el seu gruix,
a l'altura per sobre del nivell del sòl requerida per la norma segons el tipus de d’impermeabilitzant utilitzat i
amb les bandes de reforç i de terminació necessàries en cada cas.
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•
•
•
•

En les trobades de mur impermeabilitzat per l'interior amb particions interiors, construïdes una vegada
realitzada la impermeabilització, es disposarà una junta segellada amb material elàstic compatible amb el
material impermeabilitzant.
Els passatubs es disposaran amb una folgança que permeti la tolerància d'execució i els possibles
moviments diferencials entre el mur i el conducte. Es col·locarà un impermeabilitzant entre ells i se
segellarà la folgança amb un perfil expansiu o un màstic elàstic resistent a compressió.
En les cantonades i racons es col·locarà una banda o capa de reforç del mateix material impermeabilitzant
que es fa servir, d'una amplària mínima i centrada a l’aresta de 15 cm.
Les juntes verticals i horitzontals dels murs s'impermeabilitzaran en cada cas segons el tipus de mur i el
tipus d'impermeabilització utilitzat, tal com indiquen les exigències bàsiques.

El grau d’impermeabilitat mínim exigit als terres en contacte amb el terreny enfront de la penetració
d’aigua s'obté en funció del Coeficient de permeabilitat del terreny i el nivell de presència d’aigua:
o Coeficient de permeabilitat del terreny: Ks ≤10-5 cm/s
o Nivell de presència d’aigua: Baix
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 1
CONDICIONS DE LA SOLUCIÓ DEL TERRA: C2+C3+D1

•
•
•
•
•

Les soleres es realitzaran sobre una capa d’emmacat de graves amb làmina de polietilè superior. El formigó
serà de retracció moderada i la solera acabada tindrà un tractament hidrofugant.
El grau d’impermeabilitat dels sòls que estan en contacte amb el terreny enfront de la penetració d'aigua
d'aquest i dels vessaments és baixa, ja que segons l'Estudi Geotècnic realitzat no s'ha trobat en cap dels
sondejos.
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que
es faci servir.
La impermeabilització entre sòl i mur variarà segons el tipus de mur i complirà les exigències bàsiques
necessàries en cada cas.
Les particions interiors no han de recolzar-se sobre la capa d'impermeabilització del terra impermeabilitzat
per l'interior, sinó sobre la capa de protecció de la mateixa.

•

•
•
•

•
•

El grau de impermeabilitat mínim exigit en les façanes enfront de la penetració de les precipitacions s'obté
en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d'exposició al vent corresponents al lloc d'ubicació
de l'edifici.

3.

Zona pluviomètrica: III
Zona eòlica: C
Tipus de terreny: IV
Classe d’entorn: E1
Grau de exposició al vent: V3

GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 1
CONDICIONS MINIMES DE LES SOLUCIONS DE FAÇANA AMB REVESTIMENT EXTERIOR: R1+C1
CONDICIONS MINIMES DE LES SOLUCIONS DE FAÇANA SENSE REVESTIMENT EXTERIOR: C1+J1+N1

Impermeables.
Disposar en la trobada amb el parament vertical d'elements de protecció que
s'estenguin cap amunt almenys 15 cm i la rematada superior dels quals es
resolgui correctament per evitar que l'aigua es filtri entre els elements.
Disposar de goteró en la vora exterior de la cara inferior.

COBERTA:

•
•

o
o
o
o
o

Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que
es faci servir.
Es disposaran juntes de dilatació en la fulla principal de tal forma que cada junta estructural coincideixi amb
una d'aquestes. La distància entre les juntes de dilatació contigües en l'obra de fàbrica ceràmica serà com a
màxim de 12 m i tindran les dimensions i material sellant adequat. Les juntes de dilatació en el revestiment
se situaran a una distància suficient per evitar el seu esquerdament.
En l'arrencada de la façana des de la fonamentació es disposa una barrera impermeable que cobreixi tot el
gruix de la façana a més de 15 cm per sobre del nivell de terra exterior. Si la façana està constituïda per un
material porós es col·locarà un sòcol adequat per protegir-la d'esquitxades.
Segons el tipus de trobada entre la façana i els forjats s'escollirà la solució adequada corresponent a
l'exigència bàsica del CTE.
Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars es reforcen aquestes trobades amb armadures
disposades al llarg del pilar de manera que sobrepassin 15 cm per tots dos costats o qualsevol un altre
solució que produeixi el mateix efecte.
La trobada de la façana amb la fusteria es realitza de forma adequada en cada cas, depenent del tipus
d'ambdues, i amb tots els elements, juntes, escopidors, etc, necessaris.
Els ampits en coberta es rematen amb solucions constructives per evacuar l'aigua de pluja. Aquests
elements tenen com a mínim una inclinació del 10% i disposen de goterons separats dels paraments
corresponents de l'ampit almenys 2 cm. Es disposa la barrera impermeable i juntes de dilatació necessàries
per a un correcte funcionament, segons indica la normativa.
Els ancoratges, baranes, etc, que es fixin en el plànol horitzontal de la façana disposaran d'un segellat,
element de goma, peça metàl·lica, etc, que garanteixi l'estanqueïtat al pas de l'aigua.
Els ràfecs i cornises de constitució contínua tindran un pendent cap a l'exterior per evacuar l'aigua de 10º
com a mínim i els que sobresurtin més de 20 cm hauran de ser:
1.
2.

•

FAÇANES:
•

•

•

TERRES:
•

•

•

•
•

Les condicions de les solucions constructives de la coberta respondrà, com a mínim, a les característiques
en les exigències bàsiques del CTE.
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que
es faci servir.
Es disposen juntes de dilatació en la coberta de tal forma que cada junta estructural coincideixi amb una
d'elles. La distància entre les juntes de dilatació contigües serà com a màxim de 15 m i tindran les
dimensions i material sellant adequat. Les juntes afectaran a les diferents capes de la coberta a partir de
l'element que serveix de suport resistent.
En la trobada de coberta amb un parament vertical, la impermeabilització es perllongarà fins a una altura
mínima de 20 cm per sobre de la protecció de la coberta. La rematada superior de la impermeabilització es
realitzarà amb alguna de les solucions citades en l'exigència bàsica del CTE per evitar que l'aigua es filtri
entre el parament vertical i l'element d'impermeabilització.
Les trobades de l'element impermeable de la coberta amb les vores laterals i embornals, es realitzaran amb
alguna de les solucions citades en l'exigència bàsica del CTE.
Es col·locaran sobreeixidors en alguns dels casos citats pel CTE i compliran amb les característiques
d'aquesta exigència bàsica.
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•
•
•
•

Els elements passants es situaran separats 50 cm com a mínim de les trobades amb els paràmetres verticals
i dels elements que sobresurtin de la coberta. Es disposaran elements de protecció que pujaran per
l'element passant com mínim 20 cm per sobre de la protecció de la coberta.
Els ancoratges d'elements es realitzaran sobre un parament vertical per sobre de la rematada de la
impermeabilització o sobre la part horitzontal de la coberta de forma anàloga a l'establerta amb els
elements passants o sobre una bancada recolzada en aquesta.
En els racons i cantonades es disposaran elements de protecció fins a una distància de 10 cm com mínim
des del vèrtex format pels dos plànols que conformen el racó o cantonada i el plànol de coberta.
Els accessos i obertures situats en un parament vertical han de realitzar-se segons indica l'exigència bàsica
del CTE.

CN 5.2 Recollida i evacuació de residus

Categoria de la qualitat de l’aire interior
Pel tipus d’us de l’edifici la qualitat de l’aire interior correspondrà a una de les categories indicades a l’apartat IT.1.14.2.2
del RITE.
En aquest cas la categoria corresponent serà la IDA2 (aire de bona qualitat) als espais d’oficines, aules i similars
A la sala Polivalent la categoria corresponent serà la IDA3.
Cabal mínim de l’aire de ventilació exterior
El càlcul del cabal mínim de ventilació per aconseguir la categoria de qualitat de l’aire interior indicada es calcula d’acord
amb el mètode indirecte del cabal d’aire per persona.

L’edifici disposarà tan a l’aula de cuina, com a la de bonsais i el dispensari de mòduls de reciclatges integrats en el
mobiliari previst per l’emmagatzematge de residus en contenidors estancs i selectius.

El cabal serà doncs de 12,5 dm3/s per persona (IDA2) segons la taula 1.4.2.1 del RITE per als espais d’oficines i aules i de 8
dm3/s per persona (IDA3) en la sala polivalent.

CN 5.3 Qualitat de l’aire interior
Filtració
Àmbit d’aplicació
D’acord amb el que s’indica a l’apartat 1.1 Àmbit d’aplicació les condicions de qualitat de l’aire vindran definides pel que
s’indica al RITE de la forma que a continuació es detalla.
Temperatura operativa i humitat relativa
Les condicions interior de disseny de la temperatura operativa i de la humitat relativa s’han fixat en base a l’activitat
metabòlica de les persones, grau de vestimenta i percentatge estimat d’insatisfets (PPD).
S’han considerat el valors estàndard per a persones amb activitat metabòlica sedentària d’1,2 met, amb grau de
vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i 1 clo a l’hivern i un PPD entre el 10 i el 15%, i per tant s’han seleccionat el valors
següents:
Temperatura
operativa (ºC)

Humitat relativa (%)

Estiu

24

60

Hivern

22

50

Estació

D’acord amb la taula 1.4.2.5 del RITE i considerant una qualitat de l’aire exterior ODA 2 (aire amb concentracions altes de
partícules i, o de gasos contaminants) donada la situació urbana de l’edifici la classe de filtració tant per al tractament de
l’aire de l’edifici serà F6+F8 (IDA2) i de tipus F5+F7 per a la sala Polivalent (IDA3)
Aquest sistema de filtrat disposarà de prefiltres G4 per prolongar la vida dels filtres. El filtres finals es muntaran desprès
de la secció de tractament i del ventilador d’impulsió.
Les unitats de recuperació disposaran d’elements de filtrat de tipus F6 com a mínim.
Aire d’extracció
L’aire d’extracció procedent dels locals climatitzats es classifica en la categoria AE 1 (espais on les emissions
contaminants procedeixen dels materials de construcció i decoració i en les que no es pot fumar).
Aquest aire no serà recirculat, sinó que passarà pels recuperadors indicats a l’apartat precedent per tal de realitzar un
pretractament de l’aire exterior de ventilació a impulsar
Obertures de servei per a neteja dels conductes i plennums d’aire.
La xarxa de conductes disposarà d’obertures de servei per tal de permetre les operacions de neteja i desinfecció.

El càlcul de les càrregues s’ha realitzat adoptant aquests valors com paràmetres de càlcul.
Qualitat de l’ambient acústic
Velocitat mitjana de l’aire
La instal·lació complirà l’exigència del document DB-HR Protecció en front al soroll del Codi Tècnic de l’Edificació.
La velocitat de l’aire en la zona ocupada es mantindrà dins els límits de benestar tenint en compte l’activitat de les
persones i la seva vestimenta, així com la temperatura de l’aire i la intensitat de la turbulència.

CN 5.4 Subministrament d’aigua

Donat que el sistema adoptat es de difusió per mescla el valor límit de la velocitat de l’aire vindrà donat per l’expressió
següent, considerant un a turbulència del 40% i un PPD per corrents d’aire del 15%:
V = t /100 – 0,07

Caracterització i quantificació de les exigències

Substituint el valor de la temperatura per l’adoptat per condicions d’hivern:
V= 22 / 100 – 0,07 = 0,15 m/s

Qualitat de l’aigua
1 L’aigua de la instal·lacions procedirà de la xarxa pública de distribució d’aigua i complirà el que s’estableix a la
legislació vigent sobre l’aigua per a consum humà.
2 Els materials que s'utilitzaran en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministrin, s'han
d'ajustar als següents requisits:

La velocitat de l’aire podrà ser més gran fora de les zones ocupades.

Propietats de la instal·lació
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a)

per les canonades i accessoris han d'emprar materials que no produeixin concentracions de substàncies
nocives que excedeixin els valors permesos per la Reial Decret 140/2003,de 7 de febrer. Els tubs utilitzats
en la instal.lació són els següents:
1.- Tubs de polietilè PE, segons Norma UNE EN 12201:2003;
2.- Tubs polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004;
3.- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT), segons Norma UNE
53960 EX:2002.
b) no modificaran la potabilitat, l'olor, el color ni el gust de l'aigua
c) seran resistents a la corrosió interior
d) funcionaran eficaçment en les condicions de servei previstes
e) no presentaran incompatibilitat electroquímica entre si
f) seran resistents a temperatures de fins a 40 º C, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat
g) seran compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de substàncies dels materials
en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no
disminuiran la vida útil prevista de la instal·lació.
3

La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el desenvolupament
de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm).

Protecció contra retorns
Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux com a mínim en els punts que figuren a
continuació, així com en tots aquells que s’indiquin en la documentació gràfica del projecte:
a) després dels comptadors;
b) a la base de les ascendents;
c) abans de l'equip de tractament d'aigua;
d) en els tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics;
e) abans de les connexions d’alimentació a aparells de refrigeració o climatització.
Les instal·lacions de subministrament d'aigua en cap cas connectaran directament a instal·lacions d'evacuació ni a
instal·lacions de subministrament d'aigua provinent d'un altre origen que la xarxa pública.
En els aparells i equips de la instal·lació, l'arribada d'aigua es realitzarà de manera que no es produeixin retorns.
Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de tal manera que sempre sigui possible buidar qualsevol
tram de la xarxa.
Condicions mínimes de subministrament
La instal·lació ha de subministrar als aparells i equips de l'equipament higiènic els cabals
que figuren a la taula 2.1 del DB que hi figura a continuació.
Tipus d‘aparell

Lavabo
Dutxa
Inodor amb cisterna
Inodor amb fluxor
Urinari amb aixeta
temporitzada
Urinari amb cisterna
Aigüera domèstica
Aigüera no domèstica
Rentavaixelles domèstic
Rentavaixelles industrial

Cabal instantani
mínim d’aigua
freda (l/s)
0,10
0,20
0,10
1,25
0,15

Cabal instantani
mínim d’ACS
(l/s)
0,065
0,10
-

0,04
0,20
0,30
0,15
0,25

0,10
0,20
0,10
0,20

Safareig
Rentadora domèstica
Rentadora industrial
Aixeta aïllada
Aixeta aparcament
Abocador

0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,10
0,15
0,40
0,10
-

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser:
a) 100 kPa per aixetes comuns;
b) 150 kPa per fluxors i escalfadors.
3 La pressió en qualsevol punt de consum no superarà els 500 kPa.
4 La temperatura d'ACS (si n’hi ha) en els punts de consum estarà compresa entre 50 º C i 65ºC
Manteniment
1 Els elements i equips de la instal·lació que ho requereixin, com ara el grup de pressió, els sistemes de tractament
d'aigua o els comptadors, estaran instal·lats en locals les dimensions dels quals siguin suficients perquè es pugui portar a
terme el seu manteniment adequadament.
2 Les xarxes de canonades, resultarà accessible per al seu manteniment i reparació, per a això estarà a la vista, allotjades
en buits o galeries registrables o disposaran d'arquetes o registres.
Estalvi d'aigua
1 Es disposarà d’ un sistema de comptabilització tant d'aigua freda com d'aigua calenta per a cada unitat de consum
individualitzable.
3 En les zones de pública concurrència, les aixetes dels lavabos i les cisternes estaran dotats de dispositius d'estalvi
d'aigua.
Disseny
Esquema general de la instal·lació
1 L’esquema general de la instal·lació correspondrà al tipus b) :
Xarxa amb comptadors aïllats, segons l'esquema composta per l'escomesa, la instal·lació general que conté els
comptadors aïllats, les instal·lacions particulars i les derivacions col·lectives.
Elements que componen la instal.lació
Xarxa d’aigua freda:
Escomesa
L’escomesa disposarà de com a mínim, els següents elements:
a) una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de
subministrament que obri el pas a l'escomesa;
b) un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general;
c) Una clau de tall a l'exterior de la propietat
Instal.lació general
La instal·lació general contindrà els elements que s'esmenten en els apartats següents.
Clau de tall general
La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l'edifici, i estarà situada dins la propietat, en
una zona d'ús comú a la planta baixa, accessible per la seva manipulació i senyalada adequadament per
permetre la seva identificació. Si es disposa armari o arqueta del comptador general, ha d’allotjar-se en el seu
interior.
Filtre de la instal.lació general
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El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que puguin donar lloc a corrosions en les
canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau de tall general. Si es disposa armari o arqueta
del comptador general, s’ha d'allotjar al seu interior. El filtre ha de ser de tipus Y amb un llindar de filtrat
comprès entre 25 i 50 micres, amb malla d'acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bacteris i
que es neteja. La situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i
manteniment sense necessitat de tall de subministrament.
Armari comptador
L'armari del comptador general contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de tall general, un filtre de la
instal·lació general, el comptador, una clau, aixeta o ràcord de prova, una vàlvula de retenció i una clau de
sortida. La seva instal·lació s'ha de fer en un plànol paral·lel al del terra.
La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l'edifici. La clau de tall general i la de
sortida serviran per al muntatge i desmuntatge del comptador general.
Tub d’alimentació
El traçat del tub d'alimentació es realitzarà per zones d'ús comú. En cas d'anar encastat s'han de disposar
registres per a la inspecció i control de fuites, almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció.
Distribució principal
El traçat del distribuïdor principal ha de realitzar-se per zones d'ús comú. En cas d'anar encastat s'han de
disposar registres per a la inspecció i control de fuites, almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció.
Protecció contra retorns
Condicions generals de la instal·lació de subministrament
La constitució dels aparells i dispositius instal·lats i la seva manera d'instal·lació han de ser tals que s'impedeixi la
introducció de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn de l'aigua sortida de ella.
La constitució dels aparells i dispositius instal·lats i la seva manera d'instal·lació seran tals que s'impedeixi la introducció
de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn de l'aigua sortida de ella.
La instal·lació no empalmarà directament a una conducció d'evacuació d'aigües residuals.
No s’establiran unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució pública i altres
instal·lacions, com ara les d'aprofitament d'aigua que no sigui procedent de la xarxa de distribució pública.
Punts de consum d'alimentació directa
En tots els aparells que s'alimenten directament de la distribució d'aigua, com ara lavabos, aigüeres, i en general, en tots
els recipients, el nivell inferior de l'arribada de l'aigua ha d'abocar a 20 mm, almenys, per sobre de la vora superior del
recipient.
Separacions respecte d'altres instal·lacions
L'estesa de les canonades d'aigua freda s'ha de fer de manera que no resultin afectades pels focus de calor i per tant han
de discórrer sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància de 4 cm, com a
mínim. Quan les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota de la
d'aigua calenta.
Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics o electrònics,
així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel de com a mínim 30 cm.
Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm.

Dimensionat
Dimensionat de les xarxes de distribució
El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa i obtenint uns
diàmetres previs que posteriorment caldrà comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s'obtingui amb els
mateixos.
Aquest dimensionat es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal·lació i els diàmetres obtinguts seran
els mínims que facin compatibles el bon funcionament i l'economia de la mateixa.
Dimensionament dels trams
El dimensionat de la xarxa s’ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per a això s’ha partit del circuit
considerat com més desfavorable que serà aquell que compti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament
com a la seva altura geomètrica.
El dimensionat dels trams s’ha realitzat d'acord al procediment següent:
a) el cabal màxim de cada trams és igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel mateix
d'acord amb la taula 2.1.
b) S’han establert uns coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb un criteri adequat.
c) Es determina el cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de simultaneïtat
corresponent.
d) elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents:
i) canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s
ii) canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s
la velocitat elegida ha sigut de 1,5 m/s.
e) Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat.
Comprovació de la pressió
Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera amb els valors mínims indicats
en l'apartat 2.1.3 i que en tots els punts de consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord
amb el següent:
a) determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de tram. Les pèrdues de
càrrega localitzades podran estimar en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram o avaluar-se
a partir dels elements de la instal·lació.
b) comprovar la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els valors de les pèrdues de pressió
del circuit, es comprova si són sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després de descomptar a la
pressió total, l'altura geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. En el cas que la pressió
disponible en el punt de consum fos inferior a la pressió mínima exigida seria necessària la instal·lació d'un grup
de pressió.
Dimensionat de les derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç
Els ramals d'enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme al que s'estableix en les taula 4.2. A la resta, es
prendran en compte els criteris de subministrament donats per les característiques de cada aparell i es dimensionarà en
conseqüència.
Taula 4.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells

Senyalització
Les canonades d'aigua potable s'assenyalaran amb els colors verd fosc o blau.

Aparell o punt de consum

Estalvi d'aigua
L’edifici donat que té un ús de pública concurrència comptarà amb dispositius de estalvi d'aigua a les aixetes.
S’instal·laran aixetes amb airejadors a tots els aparells sanitaris i cisternes amb sistema de doble descàrrega en tots els
inodors.

Lavabo
Inodor amb cisterna
Aigüera no domèstica
Abocador

Diàmetre nominal del ramal d’enllaç
Tub d’acer
Tub de coure o plàstic
(mm)
1/2
12
1/2
12
3/4
20
3/4
20
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Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació
Dimensionament dels comptadors
El diàmetre nominal del comptador s'adequarà, als cabals nominals i màxims de la instal·lació.
Construcció
Execució
La instal·lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a les normes de
la bona construcció i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra.
Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció en la instal·lació interior, s'utilitzaran
tècniques apropiades per no empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts en
l'annex I del Reial decret 140/2003.
Execució de la xarxa de canonades
Condicions generals
L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte
sense malmetre o deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte a
la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la major durada possible de la
instal·lació així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació.
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per xemeneies de ventilació o cambres de fàbrica
realitzats a aquest efecte o prefabricats, sostres o terres tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no fos possible,
per regates realitzades en paraments de gruix adequat, no estant permès el seu encastament en envans de maó buit
senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de
buidatge.
El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol tipus de
deteriorament per cops o xocs fortuïts, s’han de protegir adequadament.
L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de corrosió, esforços
mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el
terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si fos necessari, a més del revestiment de protecció,
es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent impresa.
Unions i juntes
Les unions dels tubs seran estanques.
Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorbirà amb l'adequat establiment de punts fixos,
i en canonades soterrades mitjançant estreps i suports disposats en corbes i derivacions.
A les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d'acord amb la norma UNE 10
242:1995. Els tubs només poden soldar si la protecció interior es pot restablir o si pot aplicar-se una nova. Són
admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les instruccions del fabricant. Els tubs no es podran corbar
excepte quan es verifiquin els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions tub - accessori s'observaran les
indicacions del fabricant.
Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant.
Proteccions
Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, del contacte amb l'aigua en la seva
superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant la interposició d'un element separador de material adequat i
instal·lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, no deixant juntes d'unió de l'element que
interrompin la protecció i instal·lant igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes, corbes, etc.
Els revestiments adequats, quan els tubs discorren soterrats o encastats, segons el material dels mateixos, seran:
a) Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de poliuretà.
b) Per tubs de coure amb revestiment de plàstic.
c) Per tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb betum, amb
làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura.

Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran amb una beurada de ciment, i els que
s'utilitzin per a transport d'aigua calenta s'han de recobrir preferentment amb una conquilla o embolcall aïllant d'un
material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions provocades per les variacions de
temperatura.
Qualsevol conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d'acer podran ser protegits, a
més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que discorrin per cobertes de formigó es disposarà de manera
addicional a l'envoltura del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'ample entre aquests i el formigó. Quan els tubs
discorrin per canals de sòl, s'ha de garantir que aquests són impermeables o bé que disposen d'adequada ventilació i
drenatge. A les xarxes metàl·liques enterrades, s'instal·larà una junta dielèctrica després de la entrada a l'edifici i abans
de la sortida.
Protecció contra les condensacions
Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions
en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb
capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys que les condensacions poguessin causar a la resta de
l'edificació.
Aquest element s'instal·larà de la mateixa manera que s'ha descrit per a l'element de protecció
contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues proteccions.
Es consideren vàlids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 100 171:1989.
Proteccions tèrmiques
Els materials utilitzats com aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideraran adequats per
suportar altes temperatures.
Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui assolir valors capaços de gelar l'aigua del seu
interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram
afectat, considerant adequat el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
Protecció contra esforços mecànics
Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element constructiu que pogués
transmetre esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una funda, també de secció circular, de major diàmetre
i suficientment resistent. Quan en instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobresortirà
almenys 3 cm pel costat en que es puguin produir cops ocasionals, amb la finalitat de protegir al tub. Igualment, si es
produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 cm.
Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva de l'edifici,
s'instal·larà un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles moviments estructurals no li transmetin
esforços de tipus mecànic.
La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei admissible. La magnitud del
cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat immediatament abans d'aquests, no ha de
sobrepassar 2 bar, el cop d'ariet negatiu no ha de descendir per sota del 50% de la pressió de servei.
Protecció contra sorolls
Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR al respecte, s'adoptaran les següents:
a) els buits o patis, tant horitzontals com verticals, per on discorrin les conduccions estaran situats en zones
comuns;
b) a la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i les
vibracions al llarg de la xarxa de distribució. aquests connectors seran adequats al tipus de tub i al lloc de la seva
instal·lació;
Els suports i penjants per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin l'aigua a velocitats de 1,5 a 2,0
m/s seran antivibratoris. Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles que hagin d'estar rígidament units a
l'estructura de l'edifici.
Accessoris
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. Grapes i abraçadores:
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera que els tubs quedin
perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a
l'edifici.
El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric.
Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un element de tipus elàstic semi rígid entre
la brida i el tub.
. Suports:
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves
unions.
No podran ancorar en cap element de tipus estructural, llevat que en determinades ocasions no sigui possible una altra
solució, per la qual cosa s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La longitud d'encastament serà tal que
garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments.
De la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els mateixos casos, fins i tot
quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs.
La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu diàmetre i de seva posició en la
instal·lació.
Muntatge dels filtres
El filtre s’ha instal·lar abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà immediatament davant del comptador
segons el sentit de circulació de l'aigua. Han instal·lar únicament filtres adequats.
A l'ampliació d'instal·lacions existents o en el canvi de trams grans d'instal·lació, és convenient la instal·lació d'un filtre
addicional en el punt de transició, per evitar la transferència de matèries sòlides dels trams de conducció existents.
Per no haver d'interrompre el proveïment d'aigua durant els treballs de manteniment, es recomana la instal·lació de
filtres auto netejables o d'instal·lacions paral·leles.
Cal connectar una canonada amb sortida lliure per a l'evacuació de l'aigua del auto neteja.
Posada en servei
Proves i assaigs de les instal·lacions
. Proves de les instal·lacions interiors:
L'empresa instal·ladora està obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades,
elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control.
Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la
seguretat que la purga ha estat completa i no queda res d'aire.
Llavors es tancaran les aixetes que han servit de purga i el de la font d'alimentació. A continuació es farà servir la bomba,
que ja estarà connectada i es mantindrà el seu funcionament fins assolir la pressió de prova. Un cop condicionada, es
procedirà en funció del tipus del material com segueix:
a) per a les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons es descriu a la norma
UNE 100 151:1988;
b) per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves realitzades conforme al
Mètode A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Un cop realitzada la prova anterior, a la instal·lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum, sotmetent
novament a la prova anterior.
El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar.
Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada.
Productes de la construcció
Condicions generals dels materials
De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions d'aigua potable complir els requisits
següents:

a) tots els productes utilitzats han de complir el que especifica la legislació vigent per aigües de consum humà;
b) no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada;
c) han de ser resistents a la corrosió interior;
d) seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei;
e) no presentaran incompatibilitat electroquímica entre si;
f) han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fins a 40ºC, sense que
tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat;
g) seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de substàncies dels
materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja l'aigua del consum humà;
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no disminuiran la vida
útil prevista de la instal·lació.
Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja esmentats
sistemes de tractament d'aigua.
Condicions particulars de les conduccions
En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les
Instal·lacions d'aigua potable els següents tubs:
a) tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996;
b) tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996;
c) tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995;
e) tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000;
f) tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004;
g) tubs de polietilè (PE), segons normes UNE EN 12201:2003;
h) tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004;
i) tubs de polibutilè (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004;
j) tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004;
k) tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons Norma UNE 53960 EX:
2002;
l) tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 961 EX: 2002.
No es poden emprar per les canonades ni pels accessoris, materials que puguin produir concentracions de substàncies
nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer.
El ACS es considera igualment aigua per al consum humà i complirà per tant amb tots els requisits al respecte.
Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament els tubs
d'alumini i aquells la composició contingui plom.
Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes elàstiques i
productes usats per a l'estanquitat, així com els materials d'aportació i fundents per soldadures, compliran igualment les
condicions exposades.
Aïllants tèrmics
L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l'aigua a
l'interior de les conduccions, es realitzarà amb conquilles resistents a la temperatura d'aplicació.
Vàlvules i claus
El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin.
El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges especials o
plàstic.
Només poden emprar vàlvules de tancament per gir de 90 º com vàlvules de canonada si serveixen com a òrgan de
tancament per treballs de manteniment.
Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar.
Manteniment i conservació
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Interrupció del servei
A les instal·lacions d’aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des de la seva finalització,
o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidatge.
Les connexions que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin parades
temporalment, s'han de tancar en la conducció de proveïment. Les connexions que no s'utilitzin durant 1 any han de ser
taponades.

Derivacions individuals
L’assignació d’UD i els diàmetres de les derivacions i sifons individuals s’han determinat d’acord amb el que s’indica a la
taula 4.1 del DB-HS5 que hi figura a continuació:
Taula 4.1
Tipus aparell

Nova posada en servei
En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual.
Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment han de ser
rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà seguir el procediment següent:
a) per l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi només una mica les claus de tancament, començant per
la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un temps
les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de presa, començant per la més allunyada o la
situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'obriran totalment les claus de tancament i rentaran
les conduccions;
b) un cop omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, es comprovarà
l'estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions accessibles, connexions i dispositius de
consum.
Manteniment de les instal·lacions
Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria recolliran detalladament les prescripcions
contingudes per a aquestes instal·lacions al Reial decret 865/2003 sobre criteris higiènicosanitaris per a la prevenció i
control de la legionel·losi, i particularment tot el referit en la seva Annex 3.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com elements de mesura, control, protecció i
maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin de quedar ocults, es situaran en espais que
permetin l'accessibilitat.
S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la inspecció
de les mateixes i dels seus accessoris.
En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, les muntants fins a cada derivació particular es
considera que formen part de la instal·lació general, a efectes de conservació i manteniment ja que discorren per zones
comuns de l'edifici.
CN 5.5 Evacuació d’aigües
Descripció de la instal·lació prevista
S’ha previst realitzar un sistema separatiu, separant la recollida d’aigües fecals de la recollida d’aigües pluvials fins la
connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
A la xarxa de residuals els desguassos dels diferents aparells sanitaris es portaran soterrats fins a connectar amb un
clavegueró soterrat que es conduirà fins a la sortida de l’edifici
Tota la instal.lació d’aigües brutes es realitzarà amb tubs de polipropilè, tricapa per a instal·lacions insonoritzades.
A la unió entre els diferents baixants i la xarxa horitzontal s’han previst d’instal·lar registres especials amb taps extraïbles
per tal de poder realitzar tasques de manteniment si s’escau.
Paral·lelament es realitzarà la instal·lació per a la recollida i conducció de les aigües pluvials.
Es recolliran les aigües en diferents punts de les cobertes que es connectaran a un sistema de baixants que es conduiran
fins al nivell de planta baixa on es recolliran amb una xarxa horitzontal i es connectaran al clavegueró de sortida.
A la sortida de l’edifici i abans de la connexió amb la xarxa pública de sanejament, s’instal·laran dos pericons sifònics, que
muntaran en el seu interior sifons realitzats amb peces especials del diàmetre adient.
Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals

UDs privat UDs públic

Lavabo
Bidet
Dutxa
Banyera
Inodor cisterna
Inodor fluxòmetre
Urinari pedestal
Urinari suspès
Urinari bateria
Aigüera de cuina
Aigüera laboratori/restaurant
Safareig
Abocador
Font per beure
Desguàs sifònic
Rentaplats
Rentadora
Bany complet
Sanitari complet

1
2
2
3
4
8

3

Diàm. privat

2
3
3
4
5
10
4
2
3,5
6
2

Diàm. públic

32
32
40
40
100
100

40
40
50
50
100
100
50
40

40

50
40

3

1
3
3
7
6

8
0,5
3
6
6

40
40
10
100
100

100
25
50
50
50

Aquests diàmetre seran vàlids per a ramals de longitud igual o inferior a 1,50 m. En cap cas els diàmetres de les
conduccions poden ser inferiors als de les situades aigües amunt. El sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la
vàlvula de desguàs connectada.
Els pots sifònics hauran de tenir un nombre i disposició d’entrades adient i una alçada suficient per evitar que la
descàrrega d’uns parell de més alçada surti per un d’alçada inferior.
Ramals col·lectors:
Els diàmetres dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant s’han obtingut de la taula 4.3 del DB-HS5, que a
continuació s’indica, a partir del nombre màxim d’unitats connectades i de la pendent del ramal.
Taula 4.3

1%
-

Màxim número d'UD
Pendent
2%
4%
1
1
2
3
6
8
11
14
21
28

Diàmetre
(mm)
32
40
50
63
75
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47
123
180
438
870

60
151
234
582
1.150

75
181
280
800
1.680

90
110
125
160
200

Baixants d’aigües residuals:
El dimensionat de les baixants es realitza de forma que no se superi el límit de ±250 Pa de variació de pressió i per a un
cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua no sigui superior a 1/3 de la secció transversal de la canonada.
Els diàmetres dels baixants s’obtenen de la taula 4.4 del DB-HS5, considerant el nombre màxims d’UD en la baixant i el
màxim nombre d’UD en cada ramal en funció del nombre de plantes.
Taula 4.4
Màxim nombre d'UD per a una alçada Màxim nombre d'UD en cada ramal
de baixant de:
per a una alçada de baixant de:
Fins 3 plantes
Més de 3 plantes
Fins 3 plantes
Més de 3 plantes
10
25
6
6
19
38
11
9
27
53
21
13
135
280
70
53
360
740
181
134
540
1.100
280
200
1.208
2.240
1120
400
2.200
3.600
1680
600
3.800
5.600
2.500
1.000
6.000
9.240
4.320
1.650

Diàmetre
(mm)
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

Les desviacions respecte la vertical es calcularan amb els criteris següents:
En les desviacions amb un angle inferior a 45º no es realitzarà canvi de secció
Quan la desviació sigui superior a 45 es procedirà de la manera següent:
. El tram per sobre de la desviació es calcularà tal i com s’ha indicat.
. El tram de la desviació es calcula com un col·lector horitzontal amb una pendent del 4% amb una secció igual o
superior a la del tram precedent.
. El tram situat per sota de la baixant tindrà un diàmetre igual o superior al de la desviació.
Col·lectors horitzontal d’aigües residuals:
Els col·lectors horitzontals ers dimensionaran per a funcionar a mitja secció, fins a un màxim de ¾ de secció, sota
condicions de cabal uniforme.
El diàmetre dels col·lectors horitzontals s’obté de la taula 4.5 a partir del número d’UD i de la pendent.
Taula 4.5

1%
-

Màxim número d'UD
Pendent
2%
4%
20
25
24
29

Diàmetre
50
63

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

75
90
110
125
160
200
250
315
350

Donada l’alçada total de l’edifici, només es preveuen ventilacions primàries d’acord a l’establert al DB HS 5 en el seu
apartat 4.4.
Aquestes ventilacions seran del mateix diàmetre que les baixants, realitzant-se mitjançant una prolongació d’aquesta
mateixa fins a coberta.
Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials
L’àrea de la superfície de pas de l’element filtrant d’una bunera haurà de ser entre 1,5 i 2 vegades la secció recta de la
canonada a la que es connecta.
El nombre de desguassos que hauran de disposar-se serà el que s’indica en la taula 4.6, en funció de la superfície
projectada horitzontalment de la coberta que desguassen.
Taula 4.6
Superfície de coberta en projecció horitzontal Número de punts de desguàs
S < 100
2
100 < S < 200
3
200 < S < 500
4
S > 500
1 per cada 150 m2

Baixants d’aigües pluvials:
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant d’aigües pluvials s’obté en la
taula següent ( taula 4.8 del DB HS 5 del CTE)
Taula 4.8
Superfície en projecció horitzontal servida
(m2)
65
113
177
318
580
805
1544
2700

Diàmetre del baixant (mm)
50
63
75
90
110
125
160
200

Col·lectors horitzontal d’aigües pluvials
Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per a funcionar a secció plena a règim permanent..
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El diàmetre del s col·lectors horitzontals s’obté de la taula 4.9 a partir de la superfície a la que serveix i de la pendent.
Taula 4.5

1%
125
229
310
614
1070
1920
2016

Superfície (m2)
Pendent
2%
178
323
440
862
1510
2710
4589

Diàmetre
4%
253
458
620
1228
2140
3850
6500

90
110
125
160
200
250
315

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües mixtes
Per tal de calcular la connexió final a la xarxa pública, una vegada s’han unit les aigües pluvials amb les brutes, es
consideren els següents valors per a transformar UD en superfície de recollida d’aigües pluvials:
a) Per a un nombre d’UD menor o igual a 250 la superfície equivalent és de 90 m2.
b) Per a un nombre d’UD superior a 250 la superfície equivalent és de 0,36XuD m2.
Ventilacions:
Donada l’alçada total de l’edifici, només es preveuen ventilacions primàries d’acord a l’establert al DB HS 5 en el seu
apartat 4.4.
Aquestes ventilacions seran del mateix diàmetre que les baixants, realitzant-se mitjançant una prolongació d’aquesta
mateixa fins a coberta.
CN 6 ESTALVI D’ENERGIA
CN 6.1 Limitació de la demanda energètica
Àmbit d'aplicació
Aquesta secció és d'aplicació a “edificis de nova construcció i ampliacions d'edificis existents”.Per tant és d’aplicació a
l’edifici d’aquest projecte.
Caracterització i quantificació de l'exigència
Caracterització de l'exigència: El consum energètic dels edificis es limita en funció de la zona climàtica de la localitat de
ubicació i de l'ús previst.
Quantificació de l'exigència (Edificis nous o ampliacions d'edificis existents d'altres usos): La qualificació energètica per a
l'indicador consum energètic d'energia primària no renovable de l’edifici o la part ampliada, si és el cas, ha de ser d'una
eficiència igual o superior a la classe B, segons el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels
edificis aprovat mitjançant el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril.
Verificació i justificació del compliment de l'exigència
Procediment de verificació
Per a la correcta aplicació d'aquesta secció del DB HE s’han de verificar les exigències quantificades en l’apartat 2 amb les
dades definides en l'apartat 4, utilitzant un procediment de càlcul d'acord amb les especificacions establertes en
l'apartat 5.

Justificació del compliment de l'exigència
Es justifica el compliment d’aquesta exigència mitjançant la utilització del software de certificació energètica CALENER.
Aquesta eina informàtica permet la verificació de les exigències 2.2.1 de la secció HE0, 2.2.1.1 i punt 2 de l'apartat
2.2.2.1 de la secció HE1 del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE. L'exigència establerta per a edificis de nova
construcció d'ús diferent al residencial privat en l'apartat 2.2.2 de la secció HE0 ha de verificar-se, tal com estableix el
DB-HE, segons el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis.
CN 6.2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques
El rendiment de les instal·lacions ve regulat pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Real Decret
1027/2007 de 20 de juliol de 2007 i Instruccions Tècniques Complementàries.
Procediment de verificació
Per a la correcta aplicació d’aquesta exigència s’adopta el procediment simplificat que consisteix en l’adopció de
solucions basades en la limitació indirecta del consum d’energia de la instal·lació tèrmica mitjançant el compliment dels
valors límit i les solucions especificades a la IT 1.2 per a cada sistema o subsistema dissenyat.
Per això se seguirà la seqüència de verificacions següent:
a) Compliment de la exigència d’eficiència energètica en la generació de calor i fred de l’apartat 1.2.4.1.
b) Compliment de l’exigència d’eficiència energètica en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred de
l’apartat 1.2.4.2.
c) Compliment de l’exigència d’eficiència energètica de control de les instal·lacions tèrmiques de l’apartat 1.2.4.4.
d) Compliment de l’exigència de comptabilització de consums de l’apartat 1.2.4.5.
e) Compliment de l’exigència de recuperació d’energia de l’apartat 1.2.4.5.
f) Compliment de l’exigència d’aprofitament d’energies renovables de l’apartat 1.2.4.6.
g) Compliment de l’exigència de limitació de la utilització d’energia convencional de l’apartat 1.2.4.7.
Criteris generals
La potència màxima de les unitats de generació de producció de fred/calor s’ajustarà a la demanda màxima de les
instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids
portadors, així com l’equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport dels fluids.
Els generadors seran les unitats exteriors de bomba de calor del sistema VRV que integren el sistema de climatització
previst en el projecte
Generació de fred. Requeriments mínims d’eficiència energètica dels generadors de fred.
Els condensadors de les bombes de calor s’han calculat per a una potència de funcionament nominal en condicions de
temperatura exterior igual a la del percentil més exigent més 3 ºC. Com es tracta de bombes de calor el funcionament en
condicions de calor serà la temperatura humida del nivell percentil mes desfavorable menys 2 ºC.
Generació de fred. Graonament de la potència
Els sistema de climatització per VRV amb unitats accionades amb variador de freqüència (inverter) permet l’adaptació
del consum a les necessitats tèrmiques de la instal·lació realitzant-se una corba d’adaptació contínua sense salts.
Eficiència energètica dels sistemes de control
La instal·lació estarà dotada de termòstats de temperatura ambient que controlaran el funcionament de les unitats de
forma que en tot moment es mantinguin en el local les condicions de disseny previstes, ajustant els consums d’energia a
les variacions de la càrrega tèrmica.
Cap dels ventiladors prevists en la instal·lació vehicula un cabal superior a 5 m3/s.
El sistema de control de la instal·lació projectades és de categoria THM-C3, segons la classificació establerta en la taula
2.4.3.1 de la IT.1 del RITE. Es dir el sistema controla la variació de la temperatura del fluid portador (aire), en funció de la
temperatura exterior i de la temperatura de l’ambient de la zona climatitzada, tant en règim de calefacció com de
refrigeració.
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La qualitat de l’aire del local serà de tipus continu, es dir de categoria IDA-C1 segons la taula 2.4.3.2 de la IT.1 del RITE.
La qualitat de l’aire es mantindrà, sempre, en condicions adequades mitjançant l’aportació continua d’aire exterior.
Comptabilització dels consums
La instal·lació disposarà d’un comptador d’energia elèctrica que mesurarà i registrarà el consum d’energia específic de la
mateixa.
Recuperació d’energia
La instal·lació de ventilació tant dels espais en que el tractament de l’aire de ventilació es realitza de forma diferenciada
com en el cas de que es realitza de forma conjunta amb el tractament tèrmic interior es disposarà d’un sistema de
refredament gratuït per aire exterior (freecooling) a través del climatitzador d’aportació i extracció d’aire de ventilació,
els quals disposaran també d’un recuperador entalpic rotatiu.
Zonificació
Com ja s’ha indicat la instal·lació ha estat dividida en 2 zones independents per tal de poder adaptar el funcionament de
la instal·lació tant com sigui possible a les condicions d’ús i utilització de l’edifici així com a les seves característiques
constructives.

Em Il·luminància mitja horitzontal mantinguda.
UGR índex de enlluernament unificat assolit.
Ra índex de rendiment de color de les làmpades seleccionades.
VEEI Valor d’eficiència energètica de la instal·lació resultant del càlcul següent:
On:

VEEI

=

P ·100
S · Em

P= Potència total instal·lada en les làmpades més els equips auxiliars (W)
S= Superfície il·luminada (m2)
Em = Il·luminància mitja horitzontal mantinguda (lux)
En el corresponent annex de càlcul de la memòria descriptiva es mostren els càlculs lumínics realitzats amb el programa
DIALUX

Limitació de la utilització d’energia convencional
No s’utilitzaran dispositius d’escalfament d’efecte Joule
No es climatitzaran els locals no habitables
No s’utilitzaran sistemes de climatització basats en l’acció simultània de fluids de temperatura oposada.
No s’utilitzaran combustibles sòlids d’origen fòssil.

Sistemes de Control i regulació
Per tal de complir amb l’apartat 2.2 del document bàsic HE 3 – Estalvi d’energia, s’ha previst la instal·lació de diferents
sistemes de control i regulació de la instal·lació.
Sanitaris: A les zones generals de serveis s’instal·laran interruptors temporitzat per control de presència.
Espais de aules, despatxos i equivalents: Totes les aules i despatxos muntaran dos sistemes de control de l’enllumenat.
Als locals de menys de 6 m d’amplada respecte la façana amb finestres, totes les llumeneres disposaran d’un sistema
d’encesa i apagada en funció del nivell de llum natural de l’espai.
Als locals de més de 6 m d’amplada respecte la façana amb finestres, totes les llumeneres situades a menys de 5 m
d’aquesta façana, disposaran d’un sistema d’encesa i apagada en funció del nivell de llum natural de l’espai.

CN 6.3 Eficiència energètica de las instal.lacions d’il.luminació

CN 6.4 Contribució solar mínima d’ACS

Àmbit d’aplicació.
D’acord amb el Document Bàsic HE d’estalvi d’energia i en tractar-se d’un edifici de nova construcció s’haurà de complir
el que estableix el Document Bàsic abans citat.
No es tindrà en compte en la verificació de la instal·lació l’enllumenat d’emergència.
Per tal de determinar el compliment o no del Document Bàsic es presenta a continuació les dades i els resultats dels
càlculs pertinents.
A la taula resum s’inclou d’acord amb el Document Bàsic HE 3 les següents dades, informacions i càlculs:
Local: nom/identificació del local verificat.

1.Generalitats
D’acord amb el Document Bàsic DB-HE- Estalvi d’energia en la seva secció HE 4 i com a edifici de nova construcció;
l’edifici haurà de complir amb els requisits mínims d’aquest Document i amb el Decret d’Ecoeficiència.
S’ha previst la instal·lació de col·lectors solars tèrmics per a la producció d’ACS de l’edifici.

Índex K del local verificat on: K =

L· A
H ·L· A

On:
L = Longitud del local
A = Ample del Local
H = Distància de les llumeneres al pla de treball.
Nombre punts considerats al local, d’acord amb la taula següent
Índex del local K
K≤1

Número de punts

1≤K<2

9

2≤K<3

16

3≤K

25

4

Fm Factor de manteniment considerat al local

2.Contribució solar mínima
D’acord amb la ubicació de l’edifici a Sant Vicenç dels Horts, la zona climàtica que li correspon és la zona climàtica II,
segons el CTE i segons el Decret d’eco eficiència la zona climàtica és la 4.
Per a aquesta zona i amb demandes d’ACS totals entre 50-5000 l/d la contribució solar mínima ha de ser com a mínim
del 30% (CTE)
Per a aquesta zona i amb demandes d’ACS totals entre 50-5000 l/d la contribució solar mínima ha de ser com a mínim
del 60% (Decret Ecoeficiència)
Donat l’ús de l’edifici, es considera un consum constant durant tot l’any.
En cap mes de l’any la contribució solar superarà el 110% de la demanda total i no es dona el cas de que la contribució
solar superi el 100% en més de tres mesos. Tot i així s’ha previst un sistema de captació solar, que monta un sistema
d’autoportecció contra els sobreescalfaments. A l’arribar a una certa temperatura, els captador canvia les seves
propietats cristal·lines radiant cap a fora l’excés d’energia. És un sistema patentat i certificat per ‘Viessmann’ amb el qual
no és necessari la instal.lació de dissipadors de l’excés de la energia a la instal.lació.
Donada la situació dels col·lectors en la zona més alta de l’edifici no es preveuen ombres sobre els col·lectors. La
distància entre fileres de col·lectors serà tal que eviti les ombres per superposició de col·lectors.
Els col·lectors s’orientaran en direcció Sud i la inclinació serà igual a la latitud geogràfica de la vila, per tant no existiran
pèrdues ni per orientació i inclinació, ni per ombres.
3.Càlcul i dimensionat
Càlcul de la demanda
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La demanda, donat que no es troba tipificada en cap de les normatives s’ha estimat d’acord amb criteris tècnics, i
s’estima en uns 200l/dia.
4.Descripció de la instal·lació
Camp de col·lectors: es muntaran 1,5 col·lectors de tubs de buit amb una superfície total de captació de 4,80 m².
Aquests col·lectors es disposaran en paral·lel. Es realitzarà una recirculació amb retorn invertit per tal d’equilibrar els
cabals d’aigua de cada col·lector. Es disposaran els col·lectors a la coberta tal i com es mostra al corresponent plànol de
la instal·lació, plans sobre la coberta i serà la orientació dels tubs de buit el que donaran una inclinació al sistema de
captació de 45º.
Instal·lació d’escalfament primari: Del circuit de captació solar arribarà el fluid anticongelant escalfat per l’acció del sol
al circuit primari del bescanviador de calor, aquest fluid transmet la seva energia tèrmica a l'aigua circulant del circuit
secundari.
El fluid de treball complirà amb les indicacions del fabricant dels col·lectors solars. El fluid de treball tindrà un pH a 20ºC
entre 5 i 9 i un contingut en sals que s’ajustarà als assenyalats en els punts següents:
· La salinitat de l’aigua del circuit primari no excedirà de 500 mg/l totals de sals solubles. En el cas de no disposar
d’aquest valor es prendrà el de la conductivitat com a variable limitant, no sobrepassant els 650mS/cm
· El contingut en sals de calci no excedirà de 200 mg/l, expressats com a contingut en carbonat càlcic.
· El límit de diòxid de carboni lliure contingut a l’aigua no excedirà de 50 mg/l.
La instal·lació estarà protegida contra les gelades, amb un producte químic no tòxic el calor específic del qual no serà
inferior a 3kJ/kgK, en 5ºC per sota de la mínima històrica registrada a la població d’instal·lació. A més aquest producte
mantindrà totes les propietats químiques i físiques dintre dels intervals mínims i màxims de temperatura permesa pels
materials que componen la instal·lació.

El circuit d'acumulació disposa de totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la integritat d'aquest circuit en
condicions extremes de funcionament, com ara pressions i/o temperatures màximes tot i que els requeriments són
menors que en el circuit de captació.
Circuits hidràulics
El circuit hidràulic de captació solar es realitzarà amb retorn invertit per tal d’aconseguir l’equilibrat de la xarxa.
El cabal del fluid portador s’ha determinat d’acord amb les especificacions del fabricant.
Les longituds de les canonades seran les mínimes possibles, evitant al màxim colzes i pèrdues de càrregues en general.
Els trams horitzontals s’instal·laran sempre amb una pendent mínima de l’1% en el sentit de la circulació.
Totes les canonades aniran aïllades tèrmicament amb aïllament d’escumes elastomèriques. A les canonades muntades a
l’exterior es protegirà l’aïllament contra les inclemències meteorològiques mitjançant xapa d’alumini de 0,6 mm de gruix.
Les bombes dels circuits hidràulics es muntaran en les zones més fredes d’aquests i sempre amb l’eix en posició
horitzontal.
S’instal·larà en el circuit primari de captació solar un vas d’expansió tancat de 50 litres.
S’instal·laran purgadors automàtics en totes les zones altes de la instal·lació, així com en la part alta dels col·lectors..
S’adjunta càlcul justificatiu del sistema solar adoptat a l’Annex 3 de la memòria descriptiva.
CN 6.5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
Justificació de la exclusió del compliment de la secció HS5
Ni per l’ús de Centre Cívic ni per superfície es justifica la necessitat de considerar la instal·lació d’un sistema de captació i
transformació d’energia solar fotovoltaica.
Així en el projecte no ha estat prevista aquesta instal·lació.

Bescanviador: El bescanviador complirà la següent expressió:

P ≥ 500 A

On:
A Àrea total de captadors solars en m2.
P Potència mínima del bescanviador en W.
S’ha previst la instal·lació d’un serpentí interior al acumulador solar.
Cadascuna de les canonades connectades al serpentí portarà una clau de tall propera al maniguet de connexió.
El circuit d'acumulació disposa de totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la integritat d'aquest circuit en
condicions extremes de funcionament, com ara pressions i/o temperatures màximes.

CN 7 ECOEFICIÈNCIA
S’especificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres d’ecoeficiència que figuren en el Decret 21/2006,
d’àmbit català, en correlació amb les exigències HE 1 i HE 4, HR, ordenances municipals i d’altres disposicions.
Es justificarà que les solucions adoptades el Decret 21/2006 que regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència
en els edificis i que aquestes s’integren en els diferents sistemes que componen l’edifici projectat.
Objecte:
L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:

Instal·lació d’acumulació solar: El sistema de captació i acumulació complirà amb la següent relació:

50 <

V
< 180
A

On:
V és el volum d’acumulació solar en litres
A Àrea total de captadors solars en m2.
En aquest cas s’ha escollit un volum d’acumulació de 300 litres i una superfície de captació de 4,80 m2 , per tant :

V
= 62,5 Complint la relació anterior.
A
L’acumulador solar escollit és de configuració vertical afavorint l’estratificació de l’aigua en funció de la temperatura.
Les connexions es realitzaran de tal forma que s’aprofiti l’estratificació de l’aigua, és a dir amb l’aigua calenta en la part
superior del dipòsit i l’aigua freda en la part inferior d’aquest.
L’entrada d’aigua calenta des del bescanviador es situarà a una alçada entre el 50% i el 75% de l’alçada total de
l’acumulador.
La connexió de retorn de consum a l’acumulador i aigua freda de xarxa es realitzarà per la part inferior d’aquest
L’extracció d’aigua calenta cap a l’acumulador d’ACS convencional es realitzarà per la part superior.

De nova construcció.
Els procedents de reconversió d'antiga edificació.
Els resultants d'obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l'enderrocament de les façanes
o constitueixin una actuació global en tot l'edifici.
Els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència són d'aplicació en els edificis, de titularitat pública o privada, destinats a
qualsevol dels usos següents:
Habitatge.
Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs).
Administratiu (centres de l'Administració Pública, bancs, oficines).
Docent (escoles infantils, centres d'ensenyança primària, secundària, universitària i formació professional).
Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut).
Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos).
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En el nostre cas, es fa un Centre Cívic, que es podria assimilar a Administratiu / Docent i per tant es considera obligatori
aplicar els paràmetres ambientals i d’eco eficiència previstos en aquest Decret, així com que els materials de construcció
i les instal·lacions es facin seguint els següents criteris.
PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA:
AIGUA
. Xarxa de sanejament: La xarxa de sanejament de l’edifici s’ha previst separada per aigües residuals i per pluvials fins a
l’arqueta situada a l’exterior de la propietat. En tant que la xarxa pública no disposa d’un sistema separatiu, en aquesta
arqueta s’unificaran les dues xarxes.
. Aixetes: les axietes de lavabos i aigüeres han estat triades per economitzar aigua, disposant de mecanismes
economitzadors. EL cabal estarà comprès entre 12 i 9 l/min a pressió dinàmica d’utilització >1bar.
. Les cisternes de wàters estan previstes amb mecanismes de doble descàrrega.
ENERGIA
. Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tant si són sobreexposats, exposats o
protegits, incloent els ponts tèrmics integrats en aquests tancaments, tenen unes solucions constructives i d'aïllament
tèrmic que assegurEn un coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km≤ 0,70 W/m2K.
. Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposen de vidres dobles o bé d'altres solucions que
assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura Km≤ 3,30 W/m2K.
. Les obertures de façanes orientades a sud-oest (±90º) disposen d’un element protector a l’exterior.
. Tal com s’exposa al CN 6.4 Contribució solar mínima d’ACS l’edifici disposa d’un sistema de producció d’ACS amb
energia solar tèrmica.
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS
En la construcció de l'edifici, hem adoptat les solucions constructives següents per garantir l’assoliment dels 10 punts del
decret:
Utilització de sistemes preindustrialitzats com a mínim en el 80% de la superfície de l'estructura (6p).
Reducció del coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals exteriors en un
10% respecte al paràmetre fixat anteriorment (4p).
Utilització almenys d'un producte obtingut del reciclatge de residus (residus de la construcció, pneumàtics,
residus d'escumes, etc.) Per subbases, paviments, panells aïllants i altres usos (4p).
Enllumenat d'espais comunitaris o d'accés amb detectors de presència, sempre que al sistema d'enllumenat
emprat no li afecti l'encesa i apagada sovintejada (3p).
Almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l'edifici, entenent com a família el conjunt de
productes destinats a un mateix ús, disposaran d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medi Ambient, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus
I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS RESIDUS
. En el present projecte s’ha incorporat un Pla de gestió de Residus a l’ANNEX 8 Estudi de gestió de residus de demolició i
construcció, d’acord amb la normativa de residus de la construcció, on es quantifiquen els residus que es generaran per
tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc, es defineixen les operacions de tria o recollida selectiva que es faran en
l’obra, s’especifica la seva reutilització in situ i s’identifiquen els gestors autoritzats que s’utilitzaran, preferentment per
la cia de la valorització.

CN 8 ENDERROCS I RESIDUS D’OBRES
La justificació del compliment de la normativa en matèria de gestió de residus s’inclou a l’ANNEX 8 Estudi de gestió de
residus de demolició i construcció.

A Barcelona a desembre de 2018

Blanca Noguera Pujol-Xicoy
Arquitecte de la Direcció Serveis Espai Públic - AMB
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1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 0 – TOPOGRAFIA I REPLANTEIG
L’aixecament topogràfic emprat per fer l’esmentat projecte el va facilitar l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts perquè anteriorment s’havia volgut fer un altre projecte en el mateix
emplaçament.
Intervenció Nº B-4257-465/1-02, a data de Maig de 2006.
Autor: J. IGNASI PARRÓN LAGUNAS
Col·legiat nº 4257
GEOMEDI S.L.
C / Ferran Puig, 36-38 baixos 1ª
08023 Barcelona
Tel. 93 417 29 19 / geomedi@geomedi.net
www.geomedi.net

En data maig de 2016 l’AMB demana als redactors de l’aixecament que facin el canvi de
coordenades passat a coordenades ETRS89.
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ANNEX 1 – SERVEIS AFECTATS
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante Aguas de
Barcelona) en la zona solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado,
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada.
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos,
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es
defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción
de Proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona.
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de Barcelona. En cuanto a la ejecución de
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras
en la red existente.
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas:

Zona
Besós
Barcelona Norte
Barcelona Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur

Teléfono 1
93.342.31.24
93.342.37.20
93.342.30.63
93.342.35.54
93.342.32.11

Teléfono 2
93.342.31.29
93.342.37.18
93.342.30.49
93.342.35.16
93.342.32.25

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución
de las Obras
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de
Barcelona.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario,
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de
Aguas de Barcelona.
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas de Barcelona,
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida, que afecte, modifique o
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las
instalaciones de Aguas Barcelona.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra,
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la
Zona afectada:

Zona
Besós
Barcelona Norte
Barcelona Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur

Teléfono 1
93.342.31.49
93.342.37.34
93.342.30.71
93.342.35.53
93.342.32.21

Teléfono 2
93.342.31.32
93.342.37.35
93.342.30.21
93.342.35.40
93.342.32.01

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una
notificación previa cuándo:
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la
acera y/o calzada.
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea.
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos,
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre ellas.
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podrá montar andamios ni grúas, y todavía menos construir muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes
de protección contra incendios.

ANEXO 1: Apeo de tuberías
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de
Planificación Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando
la siguiente información:
a) Tuberías Ø< 300 mm:
- Croquis de la instalación prevista para el apeo.
- Perfiles IPN que se utilizarán.
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre
éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Fundamentos de hormigón previstos.
- Fecha de inicio y finalización del apeo.
b) Tuberías Ø ≥ 300 mm:

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a:

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”.

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte.

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona.

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta
opción y se optará por el desvío.

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1.
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona.

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir
averías en las juntas por asentamientos del terreno.
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada.

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona,
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición.
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su
aprobación al apeo.

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona
Municipio / Distrito
Badalona

Zona
Besós

Barcelona – Ciutat Vella

Barcelona Sur

Barcelona – Eixample

Barcelona Sur

Barcelona – Gràcia

Barcelona Norte

Barcelona – Horta - Guinardó

Barcelona Norte

Barcelona – Les Corts

Barcelona Sur

Barcelona – Nou Barris

Barcelona Norte

Barcelona – Sant Andreu

Barcelona Norte

Barcelona – Sant Martí

Barcelona Norte

Barcelona – Sants – Montjuïc

Barcelona Sur

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi

Barcelona Sur

Begues

Llobregat Sur

Castelldefels

Llobregat Sur

Cerdanyola del Vallès

Besós

Cornellà de Llobregat

Llobregat Norte

El Papiol
Esplugues de Llobregat
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat

Llobregat Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur
Llobregat Norte

Montcada i Reixac

Besós

Montgat

Besós

Pallejà

Llobregat Sur

Sant Adrià de Besòs

Besós

Sant Boi de Llobregat

Llobregat Sur

Sant Climent de Llobregat

Llobregat Sur

Sant Feliu de Llobregat

Llobregat Norte

Sant Joan Despí

Llobregat Norte

Sant Just Desvern

Llobregat Norte

Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet

Llobregat Sur
Besós

Torrelles de Llobregat

Llobregat Sur

Viladecans

Llobregat Sud
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por Aigües de Sant Vicenç dels Horts en la zona solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada.
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de
Aigües de Sant Vicenç dels Horts al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aigües de Sant Vicenç dels Horts no
podrán eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos,
ocasionados a Aigües de Sant Vicenç dels Horts o a terceros, alegando que la información
entregada es defectuosa.

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario
que se pongan en contacto con Aigües de Sant Vicenç dels Horts para poder estudiar y
analizar la solución más adecuada:

Zona

Adreça electrònica

Vallès Occidental Sud

serveisdzvallesoccsud@agbar.es

Los municipios donde Aigües de Sant Vicenç dels Horts dispone de servicios son:

Vallès Occidental Sud

Sant Vicenç dels Horts

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución
de Obras
1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de
Proyectos

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el
apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aigües de Sant Vicenç dels Horts.
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por
Aigües de Sant Vicenç dels Horts.

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por Aigües de Sant Vicenç dels
Horts.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aigües de Sant Vicenç dels Horts,
se tendrá que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas
en la fase de Proyecto con la realización de catas manuales que permitan localizar
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar
mediante la dirección electrónica anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar
la fecha de realización de las catas para la asistencia a las mismas del personal de Aigües de
Sant Vicenç dels Horts.
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aigües de Sant Vicenç dels Horts,
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de Aigües de Sant Vicenç dels Horts al proyecto de obra en curso, ni
libera a los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o
indirectas causados a las instalaciones de Aigües de Sant Vicenç dels Horts. Por lo tanto, en
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caso de producirse daños a las instalaciones, Aigües de Sant Vicenç dels Horts se reserva el
derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a
reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños
y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean materiales o
personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo
los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aigües de Sant Vicenç
dels Horts.
Las instalaciones subterráneas de Aigües de Sant Vicenç dels Horts:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este.
2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas.
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e
hidrantes de protección contra incendios.
5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará
con Aigües de Sant Vicenç dels Horts para poder estudiar y analizar las soluciones más
adecuadas. Especialmente será necesaria una notificación previa cuándo:
1.

Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de
acera y/o calzada.

2.

Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.
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Ref: 308460
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 31/05/2016, Ref: 308460, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 308460 - 7111969 - BT, 308460 - 7111883 - AT-MT

Ref: 308460 - 7111883

Plano: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 31/05/2016

Centro: (416785.17 (m), 4582874.67 (m), 31)

Ref: 308460 - 7111883

Plano: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 31/05/2016

Centro: (416785.17 (m), 4582874.67 (m), 31)

o

Condicionantes Particulares GAS NATURAL

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en

o

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, SA (en adelante GAS NATURAL):
·

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad

§

del solicitante el uso indebido de la misma.

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.

·

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder

luz…etc.)

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.
·
GAS GALICIA Sociedad para el Desarrollo del Gas, S.A. Dom. Social: Rúa Lisboa. Edif. Area Cenral. Local 31-HIJ. 15707 Santiago de Compostela. R.M. de A Coruña T. 1157, F. 45, H. C-6171, C.I.F. A-15-383284.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesa-

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-

rios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

·

·

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-

diaciones de las redes de GAS NATURAL.

mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la

zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
·

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desli-

la información.

zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al pro-

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

yecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por da-

·

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de

·

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede

cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-

·

§

·

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de

ños y perjuicios a nuestras instalaciones.

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la

incluido en los planos anexados.

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de

·

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo im-

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com:

prescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.
·

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-

·

·

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que

TURAL.

desembocaría en una perforación de la tubería.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-

·

tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.
o

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y
un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en

advierta en el mismo.

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

·

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar
la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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·

·

·

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATU-

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a

RAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tu-

puntualización:

bería de gas no supere los 30 mm por segundo.

o

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-

Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la

ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones

·

·

dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-

el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
·

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las
acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

·

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

teriales de obra.

·

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-

·

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma

·

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras,

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa

de suministro de gas.

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar
sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se

de explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

adjunta tabla resumen:

ción de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.

·

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
DISTANCIA

MÍNIMA

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

0,2 m

0,4 m

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar

(*)

MOP < 5 bar
Recomendada

MOP >= 5 bar

(*)

0,8 m

0,6

(1)

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

m

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de
sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que
sean necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que,
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico:

sdesplazamien@gasnatural.com.

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades
de la red de gas natural.

Gas Natural Distribución SDG, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un códi-

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

go diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en

Observaciones: ..............................................................................................................................

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.
o

-

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

les.

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A. y
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:

Empresa Constructora
P.P.

§

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30
cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

§

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)
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FV - Fibra de vidrio
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Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350
08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
308460-7111885
Estimados Señores,

Barcelona, a 31/05/2016

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)
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Data de lliurament:
Punt: 2780347

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:
N/Referencia:

308460-7111887

Fecha:

31/05/2016

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
CARRER D' OLOT Nº 3 (08620 - SANT VICENÇ DELS HORTS,BARCELONA)
Projecte: 308460
Coordenades: 416691.131,4582670.582
Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

ANNEX 2 – MEMÒRIA DE L’ESTRUCTURA

REF: 2016-0675-Centre Cívic

MEMÒRIA D'ESTRUCTURA

Estructura vertical:

Pilar metàl·lic

Estructura horitzontal:

Bigues de fusta laminada

L’altell de la zona de maquinària es resol amb perfils metàl·lics i sostre de
Fonamentació:

Pilots

INTRODUCCIÓ

Estructura vertical:

Pilar metàl·lic

El present projecte compleix amb els requisits establerts al codi tècnic de l'edificació referent a les exigències bàsiques de la
seguretat estructural:

Estructura horitzontal

Jàsseres metàl·liques i xapa col·laboran

- Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabilitat. La resistència i estabilitat seran les adequades perquè no es generin
riscos inadequats, de forma que es mantingui la resistència i l'estabilitat davant les accions i influències previsibles durant
les fases de construcció i utilitats previstes dels edificis, i que un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències
desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst.
- Exigència bàsica SE2: Aptitud al servei. L'aptitud al servei serà conforme amb l'ús previst de l'edifici, de forma que no
es produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d'un comportament dinàmic
inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles.

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY
Segons descriu l’estudi geotècnic realitzat per Miquel López Somoza de LOSOM amb referència 214/07/17 s’han
considerat les següents característiques del terreny:
Descripció de l'estrat de fonamentació:

Substrat rocós.
Des del punt de vista litològic, es troba
constituït per estrats de gruix centimètric a
decimètric de
pissarres i fil·lites de tonalitats marró
verdoses, marró grisenques a negrenques.
Aquests materials es troben afectats per
diferents famílies de foliació fet pel que
presenten un R.Q.D comprès entre <1021%.

Gruix estrat de fonamentació:

gruix molt superior a la desena de metres

Pes específic terreny trasdós dels murs:

2,00 KN/m2

Angle de fregament intern terreny trasdós dels murs:

22º

Cohesió terreny trasdós dels murs:

0,00 Kg/cm2

NORMATIVA D'APLICACIÓ
El DB-SE constitueix la base pels documents bàsics següents i s'utilitzarà conjuntament amb ells:
- DB-SE-AE: Accions en l'edificació
- DB-SE-C: Fonaments
- DB-SE-A: Acer
- DB-SE-F: Fàbrica
- DB-SE-M: Fusta
- DB-SI:- Seguretat en cas d'incendi
S'hauran de tenir en compte, a més, les especificacions de la normativa següent:
- NCSE: Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació
- EHE: Instrucció de formigó estructural

Resistència per punta del pilons (encasatament 0,5 diàmetre): 34 Kg/cm2

GENERALITATS
El projecte d’estructura consisteix en el dimensionat i càlcul dels elements estructurals que conformen l’esquelet de l’edifici.
L'edifici s'ha calculat per un període de servei de 50 anys.
Es planteja un edifici de pòrtics unidireccionals de pilars metàl·lics i bigues de cantell de fusta laminada. El sostre es
projecta amb panells de fusta contalaminada (CLT).
La proposta de fonaments ve determinada per l’emplaçament de l’edifici. Es tracta d’un edifici recolzat sobre un terreny de
reblerts fins a una profunditat variable d'entre 5 i 7,8 metres. L’estrat resistent es troba per sota d’aquest primer nivell. La
profunditat de l’estrat resistent fa que es plategi una fonamentació profunda amb pilots i enceptats.
Pel mateix motiu no es pot recolzar la solera sobre el terreny actual pel qual es plateja com a llosa armada recolzada sobre
les bigues riostres.
La descripció geomètrica de l’estructura figura en els plànols adjunts a aquesta memòria, i s’haurà de construir i controlar
seguint les normatives que li són d'aplicació. Tant la interpretació dels plànols com les normes d’execució de l’estructura
queden supeditades en última instància a les directrius i instruccions que durant l’execució de l’obra imparteixi la Direcció
Facultativa.
Ateses les condicions dimensionals i les necessitats del projecte, l’estructura de l’edifici s’ha resolt de la següent manera:
Fonamentació:

Pilots

Sistemes de contenció:

Muret de contenció

Estructura per centre cívic
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El responsable de l'estudi geotècnic confirmarà, abans de l'execució dels elements de fonamentació, que les característiques
tècniques del terreny són les considerades en el càlcul.
En cas que les dades siguin diferents de les considerades, s'hauran de recalcular tots els elements de fonamentació i
contenció.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
Es descriuen les característiques dels materials bàsics emprats en l'estructura objecte d'aquest projecte.
FORMIGONS
S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat.
Tots els components que s’utilitzin en l’execució del formigó estaran subjectes a les especificacions que indica la EHE,
especialment els referits a les quantitats mínimes de ciment exigides i a la relació aigua/ciment que es fixen en la taula
37.3.2 de la EHE.
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica definida en l’article 31.4 de la “Instrucción de
hormigón estructural–EHE”, i el seu valor es detalla en els plànols de projecte. S’ha de ressaltar que sigui quina sigui la
resistència s’ha d’obtenir al 28è dia de la seva posada en obra, de forma que al 7è dia s’hagi aconseguit el 65% de la
resistència sol·licitada.
Les característiques del formigó que han estat considerades en el càlcul de l’estructura són les següents:
Fonaments
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Resistència característica a 28 dies:

25.0

Límit elàstic:

5100 kg/cm²

Resistència característica a 7 dies:

16.5

Recobriment nominal:

veure plànols

Contingut mínim de ciment:

275
Capa compressió

B 500-T

Relació A/C

0,6

Límit elàstic:

5100 kg/cm²

Consistència:

Tova (B)

Recobriment nominal:

veure plànols

Assentament:

6-9

Compactació:

vibrador mecànic

Contenció

HA-25/B/20/IIa

Resistència característica a 28 dies:

25.0

Resistència característica a 7 dies:

16.5

Contingut mínim de ciment:

275

Relació A/C

0,6

Consistència:

Tova (B)

Classe resistent:

Assentament:

6-9

Mòdul elàstic (paral·lel a les fibres)

115.000 kp/cm2

Densitat

38.000 Kg/cm3

Compactació:

vibrador mecànic

Resistència mecànica a flexió

24 MPa

Resistència mecànica a tracció paral·lela a les fibres

16.4 MPa

ACER LAMINAT
S’utilitza per a la confecció d’elements d’estructura metàl·lica i compliran les especificacions que estableix el document
bàsic SE-A del CTE “Documento básico Seguridad Estructural. Acero”.
Acer laminat

S-275-JR

Límit elàstic:

2600 kg/m²

FUSTA

Fusta laminada
GL24

Formigó per sostres de xapa col·laborant

HA-25/B/12/I

Resistència mecànica a tracció perpendicular a les fibres

0.40 MPa

Resistència característica a 28 dies:

25.0

Resistència mecànica a compressió paral·lela a les fibres

24 MPa

Resistència característica a 7 dies:

16.5

Resistència mecànica a compressió perpendicular a les fibres

2.70 MPa

Resistència mecànica a tallant

2.7 MPa

Contingut mínim de ciment:

275

Relació A/C

0,6

Consistència:

Tova (B)

Assentament:

6-9

Compactació:

vibrador mecànic

ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL
Les accions que sol·liciten cadascun dels elements que composen l'estructura s'assignen en base a les prescripcions del
“Código Técnico de la Edificación" (CTE Documento Básico-SE-AE) i la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte
General i Edificación” NCSR-02 .
Les accions considerades en el càlcul de l’estructura són:

ACER D´ARMAR
Els acers utilitzats com armadures del formigó seran de duresa natural i compliran les especificacions i assajos que per a
elles contempla la EHE.
Es considerarà sempre corrugat (o d’adherència millorada).
Les característiques dels acers que han estat considerades en el càlcul de l’estructura són les següents:
General

B500S

ACCIONS PERMANENTS (G)
Són aquelles que actuen en tot moment sobre l'edifici amb posició constant. La seva magnitud pot ser constant o no, però
amb variació menyspreable o tendint monòtonament fins a un valor límit.
PES PROPI
El pes propi dels elements resistents, tenint en compte la seva secció bruta i els elements alleugerants que els formen.
CÀRREGUES MORTES
S'estimen uniformement repartides en la planta. Són elements tals com el paviment i els envans (encara que aquesta última
podria considerar-se una càrrega variable, si la seva posició o presència varia al llarg del temps).
Per la determinació dels pesos propis dels materials i dels sistemes constructius utilitzats es prendrà com a referència els que
figuren en les taules de l'Annex C del el DB-SE-AE.
PES PROPI ENVANS PESATS I MURS DE TANCAMENT

Estructura per centre cívic
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Aquests es consideren al marge de la sobrecàrrega d'envans.
A l'annex C del DB-SE-AE s'inclouen els pesos d'alguns materials i productes.

dels Horts té valors d’acceleració sísmica bàsica igual a 0,04g i valors del coeficient de contribució K de 1,0. Es considera
un coeficient C segons la unitat:

PRETENSAT
L'acció del pretensat es regirà per allò establert en la Instrucció EHE.

Unitat de reblert

ACCIONS DEL TERRENY
Les accions del terreny es tractaran d'acord amb l'establert en DB-SE-C.

C= 2,0

Unitat d’argiles i llims

C= 1,6

Unitat substrat rocós

C= 1,00

ACCIONS VARIABLES (Q)
Aquelles que puguin actuar o no sobre l'edifici, com les degudes a l'ús i les accions climàtiques

Com que es tracta d'una estructura de formigó armat amb pòrtics arriostrats entre si en dos sentits ortogonals, segons les
prescripcions establertes en l’article 1.2.3, no és obligatòria l’aplicació de la mencionada Norma.

SOBRECÀRREGA D'ÚS
Són les càrregues que graviten sobre l’estructura en funció de l'ús a que es destina.
Són considerades uniformement repartides en tota la superfície de la planta.
Per la determinació de les sobrecàrregues d’ús es prendrà com a referència les que figuren a les taules 3.1 de CTE-DB-SEAE.
Es considera una sobrecàrrega lineal de 2 KN/m en les balconeres en voladís de tota classe d'edificis.

INCENDIS
Les accions degudes a l'agressió tèrmica dels incendis estan definides en el DB-SI, del CTE, a la secció SI-6.
Els elements metàl·lics tindran un revestiment de material ignífug per garantir una RF de 90 minuts.
Tant les bigues laminades com els panells CLT s’han dimensionat per assegurar una resistència al foc de 90minuts sense cap
tipus de revestiment ignífug.

ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS
L'estructura pròpia d'aquests elements ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda. Aquest valor
característic s'obté de la taula 3.2 del CTE-DB-SE-AE.
VENT
Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell.
Les disposicions d'aquest document no són d'aplicació en els edificis situats en altituds superiors a 2.000 m. En general, les
estructures habituals de l'edificació no són sensibles als efectes dinàmics del vent i podran menysprear aquests efectes en
edificis on la seva esveltesa màxima (relació alçada i amplada de l'edifici) sigui menor que 6. En els casos especials
d'estructures sensibles al vent serà necessari efectuar un anàlisis dinàmic detallat.
La pressió dinàmica del vent Qb=1/2 x ∂ x Vb2. (Sent ∂ la densitat de l'aire i Vb la velocitat del vent).A falta de dades més
precises s'adopta ∂=1.25 kg/m3. La pressió dinàmica del vent s'obté de l'annex D, del CTE-DB-SE-AE.
Els paràmetres considerats en aquesta estructura són els següents:
Zona eòlica:

C

Grau d'aspror:

IV (Zona urbana en general, industrial o
forestal)

Pressió dinàmica Qb:

0.52

ACCIONS TÈRMIQUES
Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a variacions de la temperatura
ambient exterior.
En estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades per pilars i bigues, poden no considerar-se les
accions tèrmiques quan es disposin de juntes de dilatació a una distància màxima de 40 metres.
Les temperatures ambient extremes d'estiu i hivern es poden obtenir a l'Annex E del CTE DB-SE-AE.
NEU
Es considera una sobrecàrrega de neu de 0,5 KN/m2. Aquest valor es pot deduir a partir de l'Annex E del CTE DB-SE-AE,
en funció de la zona i de l'altitud topogràfica on s'executa l'estructura.
ACCIONS ACCIDENTALS (A)
Aquelles on la seva probabilitat de que es donin és petita però de gran importància: sisme, incendi, impacte o explosió.
SISME
Segons la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General i Edificación” NCSE-02-, el municipi de Sant Vicenç
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IMPACTE
En aquest document bàsic només es recullen les accions degudes a impactes accidentals, quedant exclosos els premeditats,
tals com els impactes dels vehicles en els edificis i la caiguda del contrapès d'un aparell elevador.
Els valors de càlcul de les forces estàtiques equivalents degudes al impacte de vehicles fins a 30kN de pes total, seran de 50
KN en la direcció paral·lela a la via i de 25KN en la direcció perpendicular, no actuant alhora.
Aquesta força equivalent d'impacte es considerarà actuant en un pla horitzontal i s'aplicarà sobre una superfície rectangular
de 0,25m d'alçada i una amplada de 1,5m, o si l'amplada de l'element és menor, i a una alçada de 0,6 m per sobre del nivell
de rodolament, en el cas d'elements verticals, o l'alçada de l'element, si és menor que 1,8 m en els horitzontals.
En els edificis amb usos tals com fàbriques químiques, laboratoris o magatzems de materials explosius, es farà constar en el
projecte les accions accidentals específiques considerades, amb indicació del seu valor característic i el seu model.
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γM3=1,25 per la resistència al lliscament de les unions amb caragols pretensats en ELU
γM3=1,40 per la resistència al lliscament de les unions amb caragols pretensats i forats colisos o amb sobre mesura

ESTAT DE CÀRREGUES DELS SOSTRES EMPRATS

Coberta superior
Pes propi forjat (G)

1,20 KN/m2

Càrregues mortes (G)

2,00 KN/m2

Sobrecàrrega d'ús (Q) (es considera les reduccions que
marca el CTE-DB-AE per una categoria d’ús G1).

1,00 KN/m2

Sobrecàrrega de neu (Q) (altitud geogràfica 200m)

0,40 KN/m2

FUSTA LAMINADA
Per la fusta laminada es contemplen els coeficients parcials de seguretat indicats al capítol 2.3.3 del CTE-DB-M tant pel que
fa als coeficients de minoració com pel que fa al coeficient Kmod.
COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER LES ACCIONS
Aquests coeficients es defineixen a la taula següent:

Tipus de
verificació (1)

Coberta inferior
Pes propi forjat (G)

1,20 KN/m2
2

Càrregues mortes (G)

2,00 KN/m

Sobrecàrrega d'ús (Q) (es considera les reduccions que
marca el CTE-DB-AE per una categoria d’ús G1).

1,00 KN/m2

Sobrecàrrega de neu (Q) (altitud geogràfica 200m)

0,40 KN/m2

Resistència

Tipus d'acció

desfavorable

favorable

Permanent
Pes propi, pes del terreny
Empenta del terreny
Pressió de l'aigua

1,35
1,35
1,20

0,80
0,70
0,90

Variable

1,50

0

desestabilitzadora

estabilitzadora

1,10
1,35
1,05

0,90
0,80
0,95

1,50

0

Pes propi forjat (G)

2,20 KN/m2

Càrregues mortes (G)

2,50 KN/m2

Permanent
Pes propi, pes del terreny
Empenta del terreny
Pressió de l'aigua

Sobrecàrrega d'ús (Q)

2,00 KN/m2

Variable

Sobrecàrrega horitzontal d'ampits (Q)

1,00 KN/ml

Empenta del vent (Q)

0,52 KN/m2

Altell
Estabilitat

Situació persistent o transitòria

(1) Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s'estableixen al DB-SE-C.

VERIFICACIONS
CAPACITAT PORTANT
•

COEFICIENTS DE SEGURETAT

Ed,dst < Ed,stb

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels elements utilitzats com a les accions
que sol·licitaran a l'estructura, i són els que indiquen les normatives corresponents per a cada material bàsic:
COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIA
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de diversos paràmetres, dels
quals els més rellevants són els tipus de material que els constitueixen. Per a cada cas es té:
FORMIGÓ ARMAT
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència es necessari distingir entre els que s’apliquen directament
sobre el formigó i els que ho fan sobre l’acer d’armar. Donat que el nivell de control dels elements de l’estructura de
formigó armat és normal, els coeficients a aplicar per una situació de projecte persistent o transitòria, és de 1,5 pel formigó i
1,15 per l'acer. Per una situació accidental s'aplicarà 1,3 pel formigó i 1,0 per l'acer.
ACER LAMINAT
Per l’acer laminat es contemplen els coeficients parcials de seguretat indicats al capítol 2.3.3 del CTE-DB-A pels estats
límits últims, que són:

γM0=1,05 relatiu a la plastificació del material
γM1=1,05 relatiu a fenòmens d'inestabilitat
γM2=1,25 relatiu a la resistència última del material o secció, y a la resistència del mitjans d'unió
γM3=1,10 per la resistència al lliscament de les unions amb caragols pretensats en ELS
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VERIFICACIÓ DE L'ESTABILITAT:
Ed,dst: valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores
Ed,stb: valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores

•

VERIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DE L'ESTRUCTURA:
Ed<Rd
Ed : valor de càlcul de l'efecte de les accions
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent

•

COMBINACIONS D'ACCIONS

El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents coeficients
de seguretat s'han obtingut de la fórmula 4.3 i de les taules 4.1 i 4.2 del present DB.

Coeficients de simultaneïtat:
Y0

Y1

Y2

REF: 2016-0675-Centre Cívic

Sobrecàrrega superficial d'ús (Categories segons DB-SE-AE
- Zones residencials (Categoria A)
- Zones administratives (Categoria B)
- Zones destinades al públic (Categoria C)
- Zones comercials (Categoria D)
- Zones de tràfic i aparcament de vehicles lleugers amb un pes total
inferior a 30 KN (Categoria F)
- Cobertes transitables (Categoria G)
- Cobertes accessibles únicament per manteniment (Categoria H)

C-3: Actuen las càrregues exteriors, però si actua l’empenta de terres.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7

0,3
0,3
0,6
0,6
0,6

0

(1)
0

0

Neu:
- Per altituds > 1000 m
- Per altituds ≤ 1000 m

0,7
0,5

0,5
0,2

0,2
0

Vent

0,6

0,5

0

Temperatura

0,6

0,5

0

Accions variables del terreny

0,7

0,7

0,7

MÈTODE DE CÀLCUL I DIMENSIONAMENT
L'estructura modelitzada és la següents:

El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s'ha obtingut de l'expressió 4.4 del present DB i
els valors de càlcul de les accions s'ha considerat 0 o 1 si la seva acció és favorable o desfavorable respectivament.
APTITUD DE SERVEI
•

Per a les verificacions de l'aptitud de servei, es considera un comportament adequat en relació amb les
deformacions, les vibracions o el deteriorament si es compleix que l'efecte de les accions no arriba al valor límit
admissible establert per l'anomenat efecte.

•

Per a les combinacions d'accions es tindrà en compte l'article 4.3.2 de DB-SE-AE del CTE.

Vista 3D del model d’estructura de pilars metàl·lics i bigues laminades

Per l'efectes deguts a accions de curta durada, s'aplicarà la fórmula 4.6 i 4.7, segons si els efectes són irreversibles o
reversibles,respectivament.
•

Deformacions.

1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes
1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes
1/300 a la resta de casos
•
Desplaçaments horitzontals
Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa lateral, si
davant qualsevol combinació d'accions característica, el desplom és menor que:
-DESPLOM TOTAL :
1/500 de l'alçada total de l'edifici
-DESPLOM LOCAL:
1/250 de l'alçada de la planta, en qualsevol d 'elles.
-FLETXES RELATIVES:

Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa lateral, si davant qualsevol
combinació d'accions quasi permanent, el desplom relatiu és menor que 1/250.
•

Vibracions

S'admet que una planta d'un pis susceptible a patir vibracions per efecte rítmic de les persones, és suficientment rígida, si la
freqüència pròpia és major que els valor indicats a l'article 4.3.4 del BD- SE-AE del CTE.
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si el seu efecte és favorable o
desfavorable, així com els coeficients de ponderació definits, es realitzarà el càlcul de l'estructura segons les combinacions
que indica l’article 13 “Combinación de acciones”de la EHE per la determinació del compliment dels estats límits últims i
els estats límits de servei.
ELEMENTS DE CONTENCIÓ
D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si el seu efecte és favorable o
desfavorable, així com els coeficients de ponderació definits, es realitzarà el càlcul de les següents combinacions:
C-1: No actuen las càrregues exteriors, però si actua l’empenta de terres.
C-2: Actuen las càrregues exteriors, però no actua l’empenta de terres.
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Vista 3D de l’altell de xapa col·laborant
L'estructura ha estat calculada per aplicació de les hipòtesis de càlcul que dicten les següents normatives vigents: EHE-08
“Instrucción de Hormigón Estructural”, el document bàsic SE-A del CTE “Documento básico Seguridad Estructural.
Acero”, el document bàsic SE-A del CTE “Documento básico Seguridad Estructural. Madera”,
Per la determinació dels esforços que sol·liciten els diferents elements estructurals s’utilitzen els postulats bàsics
d’elasticitat i resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies, en funció de
l’element o elements a analitzar.
El procés de càlcul dels esforços a què se sotmetrà l'estructura es realitza amb ordinadors seguint les lleis de l'elasticitat
lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa global (Ko) de l'estructura, considerant les diferents
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hipòtesis de càrrega.
En les estructures de pòrtics plans, per la determinació de las matrius de rigidesa de cada una de les barres de l’estructura, es
contemplen els dos teoremes de Mohr, relacionant tots els moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços
que el provoquen.
En aquells casos que l'esveltesa de l’estructura és determinant s'utilitza també el càlcul matricial, encara que basat en la
formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de
rigidesa de las barres i els vectors d’accions en funció de l’esforç axial.
El càlcul s’ha realitzat amb els programes de disseny i càlcul d’estructura CYPE3D i CYPECAD de CYPE Ingenieros, S.A.
Els criteris utilitzats pel dimensionament dels elements que configuren l’estructura de l’edifici s’han basat en la
comprovació de dos requisits bàsics, el dels estats límits últims per un costat, i el dels estats últims d'utilització per l’altre.
Respecte al compliment del primer requisit, s’ha d’assenyalar, que en cap cas se sobrepassen les tensions admissibles dels
materials, contemplant els fenòmens d’inestabilitat global i local dels elements.
Respecte al compliment dels estats límits d’utilització, s’ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions de tots
els elements resistents, observant-se els límits establerts per la normativa.
En elements de formigó, una vegada determinats els esforços pèssims a cada element sotmès a flexió simple o esviada, es
dimensiona l’armadura considerant el període plàstic del diagrama de tensió deformació, de distribució en paràbolarectangle, efectuant el càlcul a trencament.
Mitjançant aquesta metodologia s’analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexo-compressió recta i esviada, segons
la determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions d’equilibri intern. Per la comprovació a esforços
rasants, tipus tallant o moment torsor, s’utilitzen les consideracions de la normativa EHE.
Es tenen en compte els límits exigits per les quanties màximes i mínimes (mecàniques i geomètriques) indicades a la EHE08 així com les disposicions indicades per l'armat.
És molt important ajustar els recobriments de les armadures als criteris indicats als plànols. Recobriments excessius
redueixen el braç mecànic, produeixen deformacions i tensions superiors a les previstes en càlcul. Recobriments inferiors
redueixen la durabilitat de l’estructura.
FONAMENTS
Per realitzar el càlcul de les sabates s’adopta la hipòtesi d’una distribució uniforme de pressions sobre el terreny. S’admeten
els principis de la teoria i pràctica de la Mecànica del sòl al definir la tensió admissible del terreny. La llei de resposta del
terreny serà, per tant, lineal i rectangular, inclòs en el cas de càrregues excèntriques.
Com a mètode de càlcul s’utilitza el mètode dels Estats límits últims, d’acord amb la EHE. Les comprovacions que es
realitzen durant el procés de càlcul són les que descrivim a continuació:
•
Estat límit de la tensió: Es considera totes les acciones en els seus valors característics.
•
Estats límits d’equilibri: S’analitza l’equilibri de la sabata tenint en compte quin és l’origen de la càrrega, que pot
ser de tipus permanent o variable. A més, es considera si l’efecte de la mateixa és favorable o desfavorable.
•
Estats límits d’esgotament de seccions: Es realitza el càlcul per sabates i encepats rígids segons el que indica la
Instrucció EHE.
Es realitza el càlcul a flexió.
La capacitat mecànica s’obté mitjançant el mètode de la Paràbola rectangle. Per aquesta capacitat mecànica es disposa el
diàmetre necessari i la separació de barres.
L’armadura es determina en cada direcció ortogonal i es distribueix uniformement.
Per últim es comprova a tallant i punxonament, en cas de no complir aquesta limitació s’augmenta el cantell de la sabata.
Les sabates excèntriques de mitgera i cantonada, amb o sense biga centradora, es calculen suposant una distribució
uniforme. La biga centradora es suposa articulada a la sabata oposada. L’elecció del cantell i dimensió de les bigues
centradores es realitza seguint criteris estructurals i constructius.
En el moment d’executar l’obra es comprovarà que el terreny tingui la tensió admissible considerada i que la
profunditat del nivell freàtic no afecti ni als fonaments ni a l’estructura. A més, es garantirà que els pilots es recolzin
sobre l’estrat resistent previst a l’estudi geotècnic.
MURETS DE CONTENCIÓ
Es resol el càlcul i dimensionament de murs de formigó armat de contenció, tenint en compte els efectes que produeixen, a
més a més de l'empenta de les terres, el sostre en la coronació del mur de soterrani com les bigues riostes de fonamentació
que puguem tenir a l’estructura. Obtenint les dimensions en planta, el cantell de la sabata i les armadures segons dues
direccions ortogonals.
En tots els murs es realitzaran una sèrie de comprovacions que assegurin el compliment de totes i cadascuna de les
condicions que imposa el servei que prestarà el mur.
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TENSIÓ ADMISSIBLE DEL TERRENY FONAMENTACIÓ
Els murs transmeten a la fonamentació unes tensions de valors que comparats amb la tensió admissible del terreny, podran
ser menors o majors que ella. Es dimensiona el mur per aconseguir sempre que aquests valors siguin menors a la tensió
admissible per estar en condicions de seguretat en front al trencament del terreny i siguin acceptables els assentaments que
es produeixin en el terreny de fonamentació.
Pel càlcul de tensions s’admet la simplificació de suposar que la distribució de tensions sota el fonament és lineal, el que
proporciona uns resultats perfectament vàlids.
CONDICIONS D’EQUILIBRI
L’equilibri del mur ve determinat por les condicions de seguretat al bolc i seguretat al lliscament. Els valors dels coeficients
de seguretat al lliscament de la base de la sabata i de seguretat al vol són els següents:
coeficient de seguretat al lliscament: ......................................... T/m = 1,5
El coeficient de seguretat al bolc : ......................................... Mv/Mcv = 1,8
Essent “m” el coeficient de fregament sabata-terreny, i “T” la força que exerceix la riosta sobre el mur per evitar el
lliscament.
Es tindrà en compte els efectes de les bigues riostes per evitar el lliscament del mur, amb la consideració que donada la
rigidesa del mur, se suposa en repartiment proporcional dels esforços a les bigues en la longitud del mur considerada. Es pot
estimar una distància mitja “d” del parament del mur als pilars que es lliguen, sempre que les diferències siguin petites
(20%). Si fossin majors es dividirà el mur en trams, pel seu càlcul.
CONDICIONS DE TRENCAMENT
L’estat límit de trencament es produeix quan s’assoleix, en qualsevol secció de la peça, l’esgotament resistent de l’acer i/o
del formigó.
CONDICIONS DE FISSURACIÓ
L’estudi de la fissuració s’efectua d’acord amb els principis dictats per la instrucció EHE, aplicables a les seccions de
formigó.
La fissuració es sol presentar en totes aquelles zones traccionades, tractant-se d’una fissura excessiva si l’ample de la
fissura, és superior l’admissible.
ARMAT DEL MUR
La determinació de l’armadura transversal de la sabata, s’obté per flexió. A l’arrencada del mur, l’armat d’espera de la
sabata, haurà de complir al menys l’armadura necessària per flexo-compressió vertical del trasdós del mur.
A més a més, armarem el mur de tal manera que en el muntatge de l’armadura vertical, la separació entre l’armadura en
espera de la sabata sigui la mateixa que la separació de l’armadura vertical del mur. Anàlogament, a l'intradós del mur,
utilitzarem el mateix criteri d’armat.

OBSERVACIONS FINALS
Qualsevol canvi d'ús, de dimensions dels elements o plantes, de qualitat i característiques dels materials emprats, o de les
hipòtesis i condicionants de càlcul establertes en aquesta memòria, obligaran a la Direcció Facultativa a considerar els
recàlculs i modificacions de les solucions inicialment projectades per tal d'adaptar-se a les noves condicions.
FONAMENTACIÓ
El plànol que defineix la fonamentació de l’estructura conté una planta amb totes les especificacions necessàries per la seva
correcta execució i els detalls adients.
En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre i la geometria de la fonamentació; la situació dels suports i la situació de les
sabates aïllades amb les seves corresponents dimensions i armats.
CONTENCIÓ DE TERRES
El plànol que defineix la contenció de terres conté una planta amb totes les especificacions necessàries per la seva correcta
execució i els detalls adients.
En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre, la geometria i el tipus de mur.
Es dibuixa una secció on s’indica la situació i geometria de l’armat, tant del fust com de la sabata.
SUPORTS
Els plànols que defineixen l'estructura del sostre tenen indicats els diferents tipus de suport. En la planta grafiada es dibuixa:
el perímetre, la geometria i el tipus de suport.
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En el cas dels pilars, es realitza un quadre de pilars on s’indiquen dimensions i armats amb els detalls corresponents per la
seva correcta execució.
SOSTRE
Els plànols que defineixen l'estructura del sostre es refereixen sempre al sostre de la planta. Aquests plànols contenen la
planta amb totes les especificacions necessàries per la seva correcta execució i els detalls adients.
En la planta grafiada es dibuixa: el perímetre i la geometria del sostre; el tipus, la situació i la geometria de l’armat; i els
eixos i el tipus de suport.
Les plantes d'estructura no incorporen acotacions de replanteig, per la qual cosa es seguiran les acotacions del corresponent
plànol de replanteig del projecte executiu.

Barcelona a desembre de 2018
L’ARQUITECTE

RESISTÈNCIA AL SISME
APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT – NCSE-02
DADES DE L’EDIFICI:
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Número de plantes sobre rasant: 1
Tipus d’estructura (1) (4) (5): Estructura de pòrtics de formigó ben arriostrats
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Moderada

Classificació
de
l’edifici en funció
de
la
seva
importància:
(Article 1.2.2)

Edificis amb probabilitat menyspreable de
què la seva destrucció per un terratrèmol
pugui ocasionar víctimes, interrompre un
servei primari o produir danys econòmics
significatius a tercers.

Acceleració bàsica ab: (1) (2)

Normal

X

Especial

Edificis amb probabilitat menyspreable de
què la seva destrucció per un terratrèmol
pugui ocasionar víctimes, interrompre un
servei primari o produir danys econòmics
significatius a tercers.

Edificis la destrucció dels quals per un terratrèmol
pugui interrompre un servei imprescindible o donar
lloc a efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen
les construccions que així es considerin en el
planejament urbanístic i documents públics anàlegs,
així com en reglamentacions més específiques

Coeficient de risc, ρ = 1

Coeficient de risc, ρ = 1.3

En funció del municipi d'acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g =
Coeficient del tipus de sòl, C: (3)
∑ Ci ·ei

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície
obtingut en ponderar els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei,
en metres.

(Només en edificis
d’importància normal o
especial i amb ab ≥
0,04g)

C=

30

=

1,8

Coeficient d’amplificació del terreny, S
Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 1,25
S=

ab
C
C
g
1
,
25
1
,
Si 0,1 g < ρ · ab < 0,4 g → S =
+ 3,33 · (ρ ·
– 0,1) · (1 – 25 )

1,44

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0
(4)

Acceleració de càlcul ac:

ac / g = S · ρ · ab / g =

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA
EDIFICIS D’IMPORTÀNCIA MODERADA: NO CAL APLICAR L'NCSE-02
ab < 0,04g
NO CAL APLICAR L'NCSE-02
CAL APLICAR L'NCSE-02
Excepció: NO ÉS D’APLICACIÓ L’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:
Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa
0,04 g ≤ ab <
0,08g(2)

0,057

x

similars en les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i

-

No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac ≥
0,08g
ab

≥ 0,08g (1)

CAL APLICAR L'NCSE-02 SENSE EXCEPCIONS

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02
Notes:

Estructura per centre cívic
PROJECTE D'ESTRUCTURA
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1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a màxim, 2. (art.
1.2.3)
a)
Quan ab ≥ 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.
b)
Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny:
Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2.
c)
Estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ ac ≤ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac ≥0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)
d)
En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la
totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).

Barcelona a desembre de 2018
L’ARQUITECTE

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

ANNEX 3 – INFORMACIÓ GEOTÈCNICA
L’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de Sant Vicenç dels Horts és de 0.04.
Dades de l’ESTUDI GEOTÈCNIC NOU CENTRE CÍVIC LA GUÀRDIA
Plaça de la Pau-C/ d’Olot Sant Vicenç dels Horts
Informe nº 214/07/17
Data: 07.2017
Autor: Miquel López Somoza Geòleg, col·legiat nº 5.218
LOSOM Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Plà nº 14, 3º 2ª 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel.: 93 682 18 96
m.lopez@losom.es
www.losom.es
A continuació s’exposen les conclusions més importants extretes d’aquest estudi geotècnic
realitzat a la Plaça de la Pau al costat del C/ d’Olot de Sant Vicenç dels Horts:
A la zona d’estudi es preveu la construcció del centre cívic La Guàrdia que presentarà una planta
baixa i una possible planta pis.
La successió litoestratigràfica obtinguda ha estat la següent:
• Unitat de reblert d’un espessor comprès entre 4.7-7.8 m. Aquesta unitat no es considera apte pel
recolzament de cap tipus de fonamentació. Presenta una composició litològica molt heterogènia
amb abundants restes antròpiques. • Unitat d’argiles i llims, constituïda per argiles marrons amb
graves i llims carbonatats amb nòduls carbonatats. Presenta consistències moderadament fermes.
• Substrat rocós, format per pissarres i fil·lites de tonalitats marró grisenques, marró verdoses a
negrenques molt foliades. Presenta valors de RQD molt baixos, es poden classificar amb un valor
de RMR de 28 i per tant presenta una qualitat dolenta segons la classificació de Bieniawski.
No s’han de considerar riscos derivats de l’expansivitat del terreny. Les diferents unitats
geotècnics no són agressives enfront del formigó segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural
(R.D. 1247/2008).
No s’ha localitzat el nivell freàtic fins la fondària màxima assolida pels sondeigs. No obstant degut
al context hidrogeològic de la zona, a l’emplaçament es presentava un barranc o riera que es va
reomplir, fet pel que seria un drenatge natural i en èpoques d’elevades precipitacions es podrien
detectar circulacions d’aigua.
Segons la informació facilitada es preveu la construcció d’una estructura que presentarà una
planta baixa o una possible planta pis, sense planta soterrani. Es recomana que la fonamentació es
resolgui de manera profunda amb pilots encastast al Substrat rocós.
Per l’execució de les fonamentacions, caldrà tenir en compte les baixes geotècniques que presenta
la unitat de reblert, la nul·la a baixa cohesió que presenta la unitat de reblert, la elevada duresa i
abrasivitat que presenta el Substrat rocós amb valors de compressió simple que superan els 270
kg/cm2, així com la possible presència de nivell freàtic.

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs
realitzats dins la zona d’estudi.
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En el cas dels penetròmetres dinàmics, la fondària màxima assolida ha estat de 6.2-

1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS
Aquest estudi geotècnic, encarregat per l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, s’ha
realitzat pel projecte de construcció d’un nou centre cívic.
Segons el Documento Básico SE-C, a efectes del reconeixement del terreny, en aquest cas,
es correspon amb un tipus de construcció C-1 i amb un grup de terreny T-3, ja que presenta
planta baixa i una possible planta pis amb una superfície construïda superior a 300 m2.

8.2 m, respecte a la boca del mateix, ja que es detecta el Substrat rocós generant el
rebuig a la sonda a percussió.
Durant la realització dels sondeigs a rotació s’han realitzat 18 assaigs de penetració
estàndard (SPT) i s’han agafat 6 mostres inalterades per a la realització d’assaigs de
laboratori.
L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl
a la penetració d’un agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que

Els objectius principals d’aquest estudi, es resumeixen a continuació:

permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl.
Estudi del context geològic de la zona.

Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl

Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats

mitjançant el colpeix d’una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada

litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb

de 760 mm ± 10 mm.

extracció de mostra contínua, proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH),
assaigs de penetració estàndard (SPT) i assaigs de laboratori.

En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el valor

Determinació del grau d’expansivitat del sòl i l’agressivitat del mateix en front el formigó

N30 al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals.

(segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008).
Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat

Amb les mostres inalterades i mostres dels SPT recollides als sòls, s’han realitzat els

en front el formigó segons la EHE Instrucción del hormigón estructural (R.D. 1247/2008).

següents assaigs de laboratori:

Estudi de la fonamentació.
Estudi de la ripabilitat.

TIPUS D’ASSAIG

NORMA

Nº ASSAIGS

Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del

Humitat natural

UNE 103-300-93

2

coeficient del terreny (C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)

Granulometria per tamisat

UNE 103-101-95

1

Densitat natural

UNE 103-301-94

1

RD 997/02.

2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT
Els treballs de reconeixement de la zona d’estudi han consistit en el següent:
Visita del geòleg al solar per a verificar la maquinària més adient per a la realització del
treballs de camp, tenint en compte tant l’accés al solar com la geologia de la zona.
Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades.
Realització de 3 sondeigs mecànics a rotació amb extracció de mostra contínua i 2

Pes específic aparetent

UNE 103-207-94

1

Assaig d’expansivitat Lambe

UNE 103-600-96

2

Contingut en sulfats

UNE 83963:2008

3

Resistència a compressió simple

UNE EN 12390-9-3/09

1

Trencament amb càrrega
puntual de roca

UNE 22950-5

1

Resistènica de la roca amb
martell Schmidt

----

1

Tall directe

UNE 103-401-98

1

Aquests assaigs han sigut realitzats per TERRES Laboratori de Ciències de la Terra,
S.L.L., acreditat per la Generalitat de Catalunya.

proves de penetració dinàmica súperpesada (penetròmetre DPSH).
Els sondeigs mecànics a rotació s’han realitzat amb extracció de mostra contínua,
mitjançant bateries simples i corones de widia fins a una fondària assolida de 18.0 metres.
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La zona d’estudi presenta una topografia regular, aproximadament els sondeigs es localitzen a
la mateixa cota topogràfica, a excepció del sondeig S-2R que es localitza de l’ordre de 60 cm per
sota de la cota de la resta dels sondeigs.

Figura 1. Execució del sondeig S-5R.

3. EMPLAÇAMENT
La zona d’estudi es localitza a la Plaça de la Pau al cantó del carrer d’Olot de Sant Vicenç dels
Horts (veure figura 2), situant-se els sondeigs tal i com es presenta al plànol adjunt de l’annex
gràfic i a la figura 3

Figura 3. Plànol de situació dels sondeigs.

4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA
Zona d’estudi

4.1. Context geològic
Des del punt de vista geològic, la nostra zona d’estudi es troba situada al sector central de la

Figura 2. Localització de la zona d’estudi.
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Depressió del Vallès, fosa tectònica que és limitada per les Serralades Litoral i Prelitoral
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Catalanes, d’orientació NE-SW subparal·lela a la línia de costa, resultant de l’aixecament de les

Les unitats geotècniques diferenciades són les següents:

serralades colindants durant l’orogènia Alpina.
• Unitat de reblert
Litològicament, en aquests sectors, la Depressió es troba constituïda per una sèrie Miocena

• Unitat d’argiles i llims

(Terciari) formada per una alternança de nivells d’arcoses, lutites i sorres.

• Substrat rocós

Sobre aquest substrat, dotat d’espessors superiors al centenar de metres, es distribueixen de

A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les unitats així com, s’exposaran les seves

forma discontínua els sediments més recents d’edat Quaternària i caràcter detrític o cohesiu

característiques geotècniques principals.

(còdols, graves, sorres, argiles, etc.), corresponents a materials al·luvials associats als torrents,
com materials de col·luvió o piemont o, finalment, com sòls eluvials resultat de l’alteració “in situ”

4.2.1. Unitat de reblert

del Substrat Rocós.
Superficialment, es detecta una unitat de reblert que presenta una composició molt heterogènia
on es detecten argiles, llims argilosos, sorres, graves i còdols de pissarra i quars amb abundants
restes antròpiques disperses (cascots, plàstics, restes de formigó,....).
Aquest reblert es correspon amb un reblert antròpic d’un antic barranc present a la zona d’estudi,
fet pel que el gruix del reblert es molt irregular, ja que la topografia del barranc es irregular.

Figura 4. Mapa geològic de Sant Vicenç dels Horts.

4.2. Característiques geotècniques
Una vegada finalitzats els diferents sondeigs/proves de penetració i analitzades les mostres de

Figura 5. Fotografia de l’any 1954 on s’observa la traça del barranc que passa per la zona d’estudi (Font

sòls, s’han pogut determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies

IGCC.Vissir).

detectades.
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Una vegada finalitzats els sondeigs, s’ha pogut verificar que, aquesta unitat, arriba fins a les
següents fondàries:

4.2.2. Unitat d’argiles i llims
Per sota de la unitat de reblert, es detecta una unitat essencialment cohesiva constituïda per

SONDEIG

FONDÀRIA

P-1

5.0 m

S-2R

4.7 m

S-3R

7.2 m

P-4

6.2 m

S-5R

7.8 m

argiles marrons amb graves disperses i nivells de llims sorrencs marró blanquinosos amb nòduls
i graves de pissarra disperses.

Una vegada finalitzats els sondeigs, s’ha pogut verificar que, aquesta unitat, arriba fins a les
següents fondàries:

Degut al seu origen antròpic, es possible que aquesta unitat pugui presentar espessors superiors
als detectats als sondeigs.

SONDEIG

FONDÀRIA

P-1

6.0 m

S-2R

6.0 m

S-3R

10.3 m

P-4

7.8 m

S-5R

8.8 m

Segons la classificació USCS, aquests sòls es poden catalogar com a CL-GC/ ML-SM, mostrant
com a fracció grollera secundària graves i nòduls carbonatats dispers. Puntualment es detecten
nivells de graves i gravetes amb matriu argilosa marró.

Figura 6. Detall de la unitat de reblert. S’observen graves, còdols de pissarra i restes antròpiques.

Aquests materials, habitualment, es troben associats a assentaments incontrolables degut a
l’heterogeneïtat que presenta la seva estructura interna. Per tant, ja que presenten un
comportament tenso-deformacional molt variable, no es consideren apte per a resoldre cap tipus
de fonamentació.

Figura 7. Detall de la unitat d’argiles i llims. S’observen els nivells d’argiles marrons.

Les principals característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:
ASSAIG
Densitat natural estimada,

Nº de informe: 214/07/17

Des del punt de vista geotècnic aquesta unitat presenta consistències moderadament fermes.

RESULTAT
(t/m3)

1.70-1.75

Angle de fregament intern estimat, ϕ (o)

22.0-23.5

Cohesió estimada, c (Kg/cm2)

Nul·la

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.)

3-28

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)

7-16

Pàgina 9 de 18

Nº de informe: 214/07/17

Pàgina 10 de 18

Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:
ASSAIG

RESULTAT

Classificació USCS

CL-GC/ML-SM

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)

23

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.)

7-26

Humitat natural, W( %)

7.1

Límit líquid, L.L (%)

31.6

Índex de plasticitat, I.P (%)

12.2

Inflament Lambe, I.H (MPa)

0.01

Canvi potencial de volum, C.P.V

No crític

Contingut en sulfats (mg SO42-/kg mostra)

<500*

Densitat natural,

(t/m3) 1.94

2.04

Pes partícules sòlides, G (t/m3)

2.70

Angle de fregament intern, ϕ (o)

26.2

2

(**)

Cohesió, c (Kg/cm )

0.29

Compressió simple, qu (Kg/cm2)

2.11

No agressiu segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto

Figura 8. Fotografia d’un aflorament proper a la zona d’estudi.

1247/2008.

Per a poder determinar les característiques resistents que presenta el substrat rocós, s’ha
4.2.3. Substrat rocós

utilitzat la classificació de Bieniawski (1989) ja que permet relacionar els paràmetres geotècnics
amb l’índex de qualitat.

Per sota de la unitat d’argiles i llims, i fins la fondària màxima assolida pels sondeigs, es detecta
el Substrat rocós de la zona.

L’índex RMR s’obté dividint la zona d’estudi en trams i analitzant els següents paràmetres:
•

Resistència uniaxial de la matriu rocosa.

Des del punt de vista litològic, es troba constituït per estrats de gruix centimètric a decimètric de

•

Grau de fracturació.

pissarres i fil·lites de tonalitats marró verdoses, marró grisenques a negrenques. Aquests

•

Condicions de les discontinuïtats.

materials es troben afectats per diferents famílies de foliació fet pel que presenten un R.Q.D

•

Orientació de les discontinuïtats respecte l’excavació.

comprès entre <10-21%.
Puntualment, es detecten filons de quars de tonalitats blanquinoses d’elevada duresa i
abrasivitat.

Una vegada analitzat tots aquests paràmetres i obtingut l’índex RMR, es pot concloure que el
substrat rocós està format per roques de classe IV de qualitat dolenta.
A partir del valor obtingut d’índex RMR, es pot estimar els valors de resistència i deformació, tal

Degut a que aquesta unitat geotècnica representa el Substrat rocós de la zona d’estudi,

i com s’exposa a continuació:

presentarà un gruix molt superior a la desena de metres, mantenint o augmentant en fondària les
seves característiques geotècniques.
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CLASSE

QUALITAT

ÍNDEX RMR

COHESIÓ

ANGLE DE
FREGAMENT INTERN

IV

Dolenta

28

1-2

15°-25°
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Des del punt de vista geotècnic, aquests materials presenten consistències rocoses. Les
principals característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents:

6.1. Introducció

ASSAIG

RESULTAT

Índex RQD, RQD (%)

<10-21

Humitat natural, W (%)

0.8

Compressió simple (Kg/cm2) **

261-319.2

Granulometria, T0.08 (%)

5.8

Canvi potencial de volum, CPV

No crític

Tal i com s’ha indicat als anteriors apartats, la zona d’estudi es localitza sobre un antic “barranc”

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.)

76-Rbg

o riera que es va reomplir de manera incontrolada, fet pel que el reblert observat als sondeigs

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.)

30-Rbg

presenta una composició litològica molt heterogènia i unes característiques geotècniques molt

Contingut en sulfats estimat (mg SO4
(*)

6.- FONAMENTACIÓ

2-/kg

mostra)

A la zona d’estudi, es preveu la construcció d’un centre cívic que presentarà una planta baixa i
una possible planta pis, però no es preveu l’execució de cap planta soterrani, fet pel que només
s’excavarà el terreny per regularitzar la topografia existent.

<158-<500(*)

erràtiques.

No agressius segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto
1247/2008.

Degut aquestes característiques de les diferents unitats geotècniques detectades, es recomana

(**) Valors calculats a partir de les dades obtingudes amb el martell de Schmidt i
amb l’assaig de càrrega puntual.

que la fonamentació es resolgui de manera profunda amb pilots encastats al Substrat rocós.

5.- HIDROGEOLOGIA

6.2. Fonamentacions profundes

5.1. Nivell freàtic
En base als resultats obtinguts, es recomana que la fonamentació es resolgui de manera
En el moment de perforació dels diferents sondeigs (juliol de 2017), no es va detectar la presència

profunda mitjançant pilots encastats al Substrat rocós.

de nivell freàtic fins la fondària màxima assolida pels sondeigs.
Aquesta unitat geotècnica es detecta a partir, de les següents fondàries, referides ales boques
No obstant, en èpoques d’elevades precipitacions no es descarta la presència de circulacions

dels sondeigs:

puntuals d’aigua pels nivells més permeables o pels límits estratigràfics. Cal recordar que en
aquest sector es detectava un barranc que es va reomplir amb terres, fet pel que es un drenatge
natural i en èpoques d’elevades precipitacions és de preveure que es detectin circulacions
d’aigua.
5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1

SONDEIG

FONDÀRIA

P-1

6.0 m

S-2R

6.0 m

S-3R

10.3 m

P-4

7.8 m

S-5R

8.8 m

Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del
Pel càlcul de les fonamentacions es podran aplicar els següents valors de resistència per fuste i

terreny i grau d’impermeabilitat segons el DB-HS1:

per punta per pilons encastats al Substrat rocós:

Sòls

Unitat

Presència
d’aigua

Coeficient de
permeabilitat del terreny

Grau
d’impermeabilitat

Ut. de reblert

Baixa

K>10-5 cm/s

2

Segons el Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad.
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•

Coeficients del terreny C, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades:

Unitat

Tipus de sòl

Coeficient C
2.0

Unitat de reblert

IV

Unitat d’argiles i llims

III

1.6

Substrat rocós

I

1.0

9.- CONCLUSIONS

!" "
#

A continuació s’exposaran les conclusions més importants extretes d’aquest estudi geotècnic
realitzat a la Plaça de la Pau al costat del C/ d’Olot de Sant Vicenç dels Horts:

7.- RIPABILITAT

A la zona d’estudi es preveu la construcció del centre cívic La Guàrdia que presentarà
una planta baixa i una possible planta pis.

Tenint en compte les característiques geotècniques que presenten les diferents unitats
litològiques diferenciades, per a l’execució dels pilots, es podrien tenir en compte les següents
consideracions:

La successió litoestratigràfica obtinguda ha estat la següent:
• Unitat de reblert d’un espessor comprès entre 4.7-7.8 m. Aquesta unitat no es

•

Les baixes característiques geotècniques que presenta la unitat de reblert.

considera apte pel recolzament de cap tipus de fonamentació. Presenta una

•

La baixa a nul·la cohesió que presenta la unitat de reblert.

composició litològica molt heterogènia amb abundants restes antròpiques.

•

La presència de còdols i blocs de pissarra i formigó a la unitat de reblert.

•

La consistència rocosa que presenta el Substrat rocós amb filons de quars d’elevada

• Unitat d’argiles i llims, constituïda per argiles marrons amb graves i llims carbonatats
• Substrat rocós, format per pissarres i fil·lites de tonalitats marró grisenques, marró

duresa i abrasivitat.
•

amb nòduls carbonatats. Presenta consistències moderadament fermes.
verdoses a negrenques molt foliades. Presenta valors de RQD molt baixos, es poden

La possible presència de nivell freàtic.

classificar amb un valor de RMR de 28 i per tant presenta una qualitat dolenta segons
la classificació de Bieniawski.

8.- SISMICITAT
No s’han de considerar riscos derivats de l’expansivitat del terreny. Les diferents unitats
Seguint les indicacions de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002,
es poden determinar els següents paràmetres:

geotècnics no són agressives enfront del formigó segons l’EHE Instrucción de
Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008).

•

Acceleració sísmica bàsica ab/g, pel municipi de Sant Vicenç dels Horts: 0.04

No s’ha localitzat el nivell freàtic fins la fondària màxima assolida pels sondeigs. No

•

Coeficient de contribució K, pel municipi de Sant Vicenç dels Horts: 1.0

obstant degut al context hidrogeològic de la zona, a l’emplaçament es presentava un
barranc o riera que es va reomplir, fet pel que seria un drenatge natural i en èpoques
d’elevades precipitacions es podrien detectar circulacions d’aigua.

Nº de informe: 214/07/17
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Segons la informació facilitada es preveu la construcció d’una estructura que presentarà
una planta baixa o una possible planta pis, sense planta soterrani. Es recomana que la

CLÀUSULES

fonamentació es resolgui de manera profunda amb pilots encastast al Substrat rocós.
1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això,
Pel càlcul de les fonamentacions es podran aplicar els següents valors de resistència
per fuste i punta per pilons encastats al Substrat rocós:

LOSOM, Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L.,
únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per
les lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o
jurídiques.
Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció
total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME.
La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa
referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat.
Per a l’execució dels sondeigs i assaigs, LOSOM, Consultoria geotècnica, mediambient i

!" "

fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent només

#

responsabilitat de LOSOM, Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions
especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d’aquest estudi geotècnic.

Per l’execució de les fonamentacions, caldrà tenir en compte les baixes geotècniques que

La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i

presenta la unitat de reblert, la nul·la a baixa cohesió que presenta la unitat de reblert, la

punt de sondeig indicat en el plànol de situació.

elevada duresa i abrasivitat que presenta el Substrat rocós amb valors de compressió
simple que superan els 270 kg/cm2, així com la possible presència de nivell freàtic.

LOSOM, Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L., no es
responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut
informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o

L’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de Sant Vicenç dels Horts és de 0.04.

mitjançant el seu posicionament en superfície.
Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs
realitzats dins la zona d’estudi.
Miquel López Somoza
Geòleg, col·legiat nº 5.218
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FONAMENTACIONS DIRECTES.
CÀLCUL DE PRESSIONS VERTICALS ADMISSIBLES PER A FONAMENTACIONS EN
ROCA
En roques dures, amb poca diaclasació i poc alterades es pot determinar la pressió admissible
de servei (qd) mitjançant la següent expressió:

qd=Ksp*qu
On:

ESTUDI GEOTÈCNIC
CENTRE CÍVIC LA GUÀRDIA
C/d'Olot - Plaça de la Pau
Sant Vicencç dels Horts
Barcelona
Informe nº 214/07/17

Ksp=

(3+(s/B))/(10*(arrel(1+300(a/s))))

s=

espaiament de les discontinuïtats; s>300 mm

B=

ample del fonament en mm; 0,05 <s/B<2.

a=
qu =

obertura de les discontinuïtats; a<5mm en junta neta, a<25 mm en junta
reomplerta amb sòl o amb fragments de roca alterada; sent 0<a/s<0,02
la resistència a compressió simple de la roca sana.

A efectes de verificació de l’estat últim d’enfonsament, el valor de qd determinat a través de la
fórmula anterior, es pot considerar que porta incorporat un coeficient de seguretat de γR = 3.
Per a la comprovació de l’assentament es pot recórrer a formulacions elàstiques. Els mòduls de
deformació a utilitzar han d’ésser representatius del massís.
De forma orientativa, per a roques amb índex RMR > 50 es podrà fer servir la següent expressió:
Emassís = *10((RMR-10)/40) GPa

CONTINGUT ANNEX DE CÀLCUL
Fonamentacions en roca.

On:
=0.1 per a qu=1 MPa
=0.2 per a qu=4 MPa
=0.3 per a qu=10 MPa
=0.1 per a qu=50 MPa
=1.0 per a qu>100 MPa

Aquest mòduls de deformació també es poden calcular mitjançant les gràfiques obtingudes amb
els assaigs de compressió simple.

LOSOM Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Plà nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es
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Emplaçament: c/d’Olot - Plaça de la Pau (Sant Vicenç dels Horts).

PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS SONDEIGS
PERFILS ESTRATIGRÀFICS

A’
ESTUDI GEOTÈCNIC
CENTRE CÍVIC LA GUÀRDIA

P-4

B
S-5R

C/d'Olot - Plaça de la Pau
Sant Vicencç dels Horts
Barcelona

Informe nº 214/07/17

S-3R

CONTINGUT ANNEX GRÀFIC
Plànol de situació dels sondeigs
Perfils estratigràfics
Colummes estratigràfiques
Assaigs de laboratori

P-1
S-2R

A

Car

re r d

t

LLEGENDA

’Olo

B’

LOSOM Consultoria geotècnica, mediambient i fonamentacions especials, S.L.
c/Josep Plà nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

LOSOM S.L. c/Josep Plà nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Sondeig mecànic a rotació.
Prova de penetració dimàmica DPSH.
Perfil estratigràfic.
Escala aproximada (DIN-A4) = ~1:200

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

Nº informe: 214/07/17
Emplaçament: c/d’Olot - Plaça de la Pau (Sant Vicenç dels Horts).

Nº informe: 214/07/17
Emplaçament: c/d’Olot - Plaça de la Pau (Sant Vicenç dels Horts).

PERFIL ESTRATIGRÀFIC A-A’

S-3R

P-1

Topografia aproximada

PERFIL ESTRATIGRÀFIC B-B’

P-4
±0.0

-1.0

-1.0

-2.0

-2.0

-3.0

-3.0

-4.0

-4.0

-5.0

-5.0

-6.0

Topografia aproximada

S-2R

-6.0

6.2

-7.0

-8.0

8.2

-9.0
-10.0

Metres

-8.0
-9.0
-10.0

-11.0

-11.0

-12.0

-12.0

-13.0

-13.0

-14.0

-14.0

-15.0

-15.0

-16.0

-16.0

-17.0

-17.0

-18.0

-18.0

18.0

LLEGENDA

-19.0

Unitat de reblert.
Unitat d’argiles i llims.
Substrat rocós.
Profunditat assolida en metres.

ESCALA HORITZONTAL: ~1/200
ESCALA VERTICAL: 1/200
DIN-A4

Aquest tall és orientatiu entre sondeigs ja que conté informació interpolada entre els mateixos.
Per tant, haurà d’interpretar-se amb les degudes reserves.
LOSOM S.L. c/Josep Plà nº 14, 3r-2a 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

18.0

-19.0

Tel.: 93 682 18 96 e-mail: m.lopez@losom.es www.losom.es

18.0
18.0

LLEGENDA

Metres

-7.0

S-3R

S-5R

±0.0

Unitat de reblert.
Unitat d’argiles i llims.
Substrat rocós.
Profunditat assolida en metres.

ESCALA HORITZONTAL: ~1/200
ESCALA VERTICAL: 1/200
DIN-A4

Aquest tall és orientatiu entre sondeigs ja que conté informació interpolada entre els mateixos.
Per tant, haurà d’interpretar-se amb les degudes reserves.

Localització: Plaça de la Pau- c/d'Olot
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona

Localització: C/ Plaça de la Pau- C/ d’Olot (Sant Vicenç dels Horts).
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona.

1

2

Reblert heterogeni de graves, gravetes,
argiges i restes antròpiques disperses.

2.0

MI

3

3.0
4

4.0
5

Argiles marrons amb graves disperses.

MI

Reblert de sorres i argiles
amb graves, còdols i
restes antròpiques
disperses (cascots, restes
de plàstics,ceràmica,...).

8

CL-GC

5.0

6

Pissarres grisenques

7

Llims sorrencs carbonatats
marrons a marró
blanquinosos amb nóduls
dispers.

ML-SM

6.0
91
MI

8

0.8

319.2

7.0

9

8.0

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un R.Q.D< 10%.

10

9.0
Rbg

5.8

<158

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques.

OBSERVACIONS

Fulla 1/1

Mg2+ (mg Mg2+/l):

CO2 (mg CO2/l):

SO4 (mg SO4 /l):

NH4+ (mg NH4+/l):

Res. sec (mg/l):

2-

Agressivitat química (EHE):

2-

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

pH:

LLEGENDA

10.0
ANALÍTICA
D’AIGÜES

EMPLAÇAMENT

Filó de quars blanquinòs.

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Cohesió
(kg/cm²)

Tipus de perforació: Widia-Diamant.
Revestiment (mm): B114
Supervisor: Miguel López S.

-0.6
18.0
--24-07-17/25-07-17
Inflament lliure
(%)

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Reblert heterogeni
d’argiles marrons amb
graves i abudants restes
antròpiques disperses
(cascots, restes de
plàstics,ceràmica,...).

Humitat natural
(%)

1.0

Tipus d’assaig

Classificació USCS

Profunditat
(m)

Mòdul pressiomètric
(kg/cm 2)

Pressió límit (kg/cm 2)

0

Tamís 0.08
(%)

S-2R

Nº informe: 214/07/17

DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

Expansivitat Lambe

Data inici/fin: 24/07/2017

Nivell freàtic (m): ---

Pes específic
(Tn/m³)

Supervisor: Miguel López Somoza

Nivell freàtic

± 0,0

Longitud sondeig (m): 6,2

Profunditat (m)

Classificació USCS

Nivell freàtic (m)

P-1

Nº informe: 214/07/17

LITOLOGIA

Cota (m):

Localització: C/ Plaça de la Pau- C/ d’Olot (Sant Vicenç dels Horts).
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un
R.Q.D= 12-18%.

Nº informe: 214/07/17

S-2R

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Cohesió
(kg/cm²)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Expansivitat Lambe

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Pes específic
(Tn/m³)

Humitat natural
(%)

Tamís 0.08
(%)

Nivell freàtic

Tipus d’assaig

Classificació USCS

Profunditat
(m)

11.0

DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Tipus de perforació: Widia-Diamant.
Revestiment (mm): B114
Supervisor: Miguel López S.

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m): 18.0
Nivell freàtic (m): --Data inici/fin: 24-07-17/25-07-17

S-2R

Nº informe: 214/07/17

FOTOGRAFIES DE CAMP

MI

12.0

Rbg
Filó de quars blanquinòs.

13.0

Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotografia 2. De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.

Fotografia 3. De 6.0 a 9.0 metres de profunditat.

Fotografia 4. De 9.0 a 12.0 metres de profunditat.

Fotografia 5. De 12.0 a 15.0 metres de profunditat.

Fotografia 6. De 15.0 a 18.0 metres de profunditat.

MI

14.0

15.0

95

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un
R.Q.D= 16-21%.

MI

16.0

Rbg
TP

17.0

18.0

19.0

ANALÍTICA
D’AIGÜES

2+

Mg (mg Mg /l):

CO2 (mg CO2/l):
+

+

NH4 (mg NH4 /l):

2-

2-

SO4 (mg SO4 /l):
Res. sec (mg/l):

Agressivitat química (EHE):

LLEGENDA

2+

pH:

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

20.0

Localització: C/ Plaça de la Pau- C/ d’Olot (Sant Vicenç dels Horts).
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.0

Reblert de graves i
gravetes de pissarra
amb restes antròpiques
disperses (cascots, restes
de plàstics,ceràmica,...).

MI

2.0

Reblert de còdols i blocs
de pissarra amb restes
antròpiques (plàstics,...).

3.0

4.0

MI

Reblert de restes de
cascots i restes de
ceràmica. Es deteten
còdols de totxanes.

7

5.0

6.0

Reblert de graves i
gravetes de pissarra
amb restes antròpiques
disperses (cascots, restes
de plàstics,ceràmica,...).

13

Fotografia 7. Execució del sondeig S-2R.

7.0

8.0
Argiles marrons amb
graves i gravetes de
pissarra disperses.

CL-GC

MI

9.0
23

Mg2+ (mg Mg2+/l):

CO2 (mg CO2/l):

SO4 (mg SO4 /l):

NH4+ (mg NH4+/l):

Res. sec (mg/l):

2-

Agressivitat química (EHE):

2-

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

pH:

LLEGENDA

10.0

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Cohesió
(kg/cm²)

Tipus de perforació: Widia-Diamant.
Revestiment (mm): B114
Supervisor: Miguel López S.

0.0
18.0
--25-07-17/25-07-17
Expansivitat Lambe

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Humitat natural
(%)

Tamís 0.08
(%)

Tipus d’assaig

Classificació USCS

DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Nivell freàtic

S-3R

Nº informe: 214/07/17
Profunditat
(m)

S-2R

ANALÍTICA
D’AIGÜES

Nº informe: 214/07/17

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:
Pes específic
(Tn/m³)

FOTOGRAFIES DE CAMP

Localització: C/ Plaça de la Pau- C/ d’Olot (Sant Vicenç dels Horts).
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Argiles marrons amb graves
de pissarra.

Nº informe: 214/07/17

S-3R

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Cohesió
(kg/cm²)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Expansivitat Lambe

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Pes específic
(Tn/m³)

Humitat natural
(%)

Tamís 0.08
(%)

Nivell freàtic

Tipus d’assaig

Classificació USCS

Profunditat
(m)

DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Tipus de perforació: Widia-Diamant.
Revestiment (mm): B114
Supervisor: Miguel López S.

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m): 18.0
Nivell freàtic (m): --Data inici/fin: 25-07-17/25-07-17

S-3R

Nº informe: 214/07/17

FOTOGRAFIES DE CAMP

CL-GC

11.0

12.0

MI
MI

Pissarres i fil.lites de
tonalitats marrons a
negrenques.Es troben
molt foliades.
Presenta un R.Q.D<10%.

261

Rbg

13.0

Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotografia 2. De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.

Fotografia 3. De 6.0 a 9.0 metres de profunditat.

Fotografia 4. De 9.0 a 12.0 metres de profunditat.

Fotografia 5. De 12.0 a 15.0 metres de profunditat.

Fotografia 6. De 15.0 a 18.0 metres de profunditat.

MI

Filó de quars blanquinòs.

14.0

15.0

Rbg

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un
R.Q.D<10-15%.

MI

16.0

Rbg
TP

17.0

18.0

19.0

2+

Mg (mg Mg /l):

CO2 (mg CO2/l):

SO4 (mg SO4 /l):

+

+

NH4 (mg NH4 /l):

2-

2-

Res. sec (mg/l):

Agressivitat química (EHE):

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

2+

pH:

LLEGENDA

ANALÍTICA
D’AIGÜES

20.0

Localització: Plaça de la Pau- c/d'Olot
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona

FOTOGRAFIES DE CAMP

± 0,0

Supervisor: Miguel López Somoza
Data inici/fin: 24/07/2017

0

Mòdul pressiomètric
(kg/cm 2)

Pressió límit (kg/cm 2)

Nivell freàtic (m): ---

Profunditat (m)

Nivell freàtic (m)

LITOLOGIA

Classificació USCS

S-3R

P-4

Nº informe: 214/07/17

1

2

Reblert heterogeni de graves, graves i
argiles amb restes antròpiques
disperses.

3

4

5

6

Argiles marrons amb abundants graves i
gravetes disperses.

Fotografia 7. Execució del sondeig S-3R.
Pissarres grisenques

7

8

9

OBSERVACIONS

10

EMPLAÇAMENT

Nº informe: 214/07/17

Cota (m):

Longitud sondeig (m): 8,2

Fulla 1/1

Localització: C/ Plaça de la Pau- C/ d’Olot (Sant Vicenç dels Horts).
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.0

11.0
MI

2.0

3.0

4.0

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un
R.Q.D<10-15 %.

Rbg

13.0
MI
Filó de quars blanquinòs.

8

MI

14.0

5.0

15.0

6.0

16.0

88

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un
R.Q.D= 16-19 %.

MI
16

CL-GC

MI

7.1 2.70 2.04 31.6 12.2 N.C.

76

N.C.

<500

18.0

19.0

Pissarres i fil.lites de
tonalitats grisenques a
marró verdoses.
Es troben molt foliades.
Presenta un R.Q.D< 10%.

10.0

<500

24

CO2 (mg CO2/l):

SO4 (mg SO /l):

NH4+ (mg NH4+/l):

Res. sec (mg/l):

Agressivitat química (EHE):

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

2-

LLEGENDA

20.0
Mg2+ (mg Mg2+/l):

pH:

ANALÍTICA
D’AIGÜES

2.11 0.29 26.2

2+

pH:

2+

Mg (mg Mg /l):

CO2 (mg CO2/l):
+

+

NH4 (mg NH4 /l):

2-

2-

SO4 (mg SO4 /l):
Res. sec (mg/l):

Agressivitat química (EHE):

MI Mostra inalterada.
TP Testimoni parafinat.
5

S.P.T.
Nivell freàtic.

OBSERVACIONS

9.0

Argiles marrons a marró
vermelloses amb graves
i gravetes de pissarra
disperses.

Rbg
TP

17.0

LLEGENDA

8.0

Reblert d’argiles marrons
amb graves i restes
antròpiques disperses
(cascots,...).

ANALÍTICA
D’AIGÜES

7.0

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Cohesió
(kg/cm²)

Tipus de perforació: Widia-Diamant.
Revestiment (mm): B114
Supervisor: Miguel López S.

0.0
18.0
--25-07-17/26-07-17
Expansivitat Lambe

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Pes específic
(Tn/m³)

Humitat natural
(%)

Tamís 0.08
(%)

MI

12.0

Reblert heterogeni
de graves i gravetes
de pissarra amb
còdols de formigó
dispers. Es detecten
restes antròpiques
disperses (cascots,
restes de plàstics,...).

Nivell freàtic

Tipus d’assaig

DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

S-5R

Nº informe: 214/07/17
Classificació USCS

Edòmetre
(cc,cs)

Mòdul de deformació
(kg/cm²)

Pressió límit
(kg/cm²)

Sulfats
(ppm)

Matèria orgànica
(%)

Angle de fregament
intern (°)

Compressió simple
(kg/cm²)

Pressió d’inflament
(kPa)

Inflament lliure
(%)

Cohesió
(kg/cm²)

Tipus de perforació: Widia-Diamant.
Revestiment (mm): B114
Supervisor: Miguel López S.

Profunditat
(m)

0.0
18.0
--25-07-17/26-07-17
Expansivitat Lambe

Índex de plasticitat
(%)

Límit líquid
(%)

Densitat natural
(Tn/m³)

Pes específic
(Tn/m³)

Humitat natural
(%)

Tamís 0.08
(%)

Tipus d’assaig

Classificació USCS

Profunditat
(m)

Nivell freàtic

S-5R

Nº informe: 214/07/17

DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

Cota aproximada (m):
Longitud sondeig (m):
Nivell freàtic (m):
Data inici/fin:

Localització: C/ Plaça de la Pau- C/ d’Olot (Sant Vicenç dels Horts).
Peticionari: Àrea Metropolitana de Barcelona.

FOTOGRAFIES DE CAMP

Nº informe: 214/07/17

S-5R

Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.

Fotografia 2. De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.

Fotografia 3. De 6.0 a 9.0 metres de profunditat.

Fotografia 4. De 9.0 a 12.0 metres de profunditat.

FOTOGRAFIES DE CAMP

Nº informe: 214/07/17

S-5R

Fotografia 7. Execució del sondeig S-5R.

Fotografia 5. De 12.0 a 15.0 metres de profunditat.

Fotografia 6. De 15.0 a 18.0 metres de profunditat.

TERRES

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N13014/1

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N13014/1

Segons Norma UNE 66803/89

LABORATORI D'ASSAIGS PER A L CONTROL DE QUA LITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalu nya.

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT

Declaració Res ponsable núm L0600016 presentada el 02 d e juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.

Data d'inici de l'assaig:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalu nya.

UNE 103101/95
Data finalització d'assaig:

28/07/2017

31/07/2017

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalu nya.

Tam ís UNE
Retingut
Designació i obertura tamís parcial
(mm)
(g)
0,0
100
0,0
80
0,0
63
0,0
50
0,0
40
0,0
25
0,0
20
18,90
12,5
15,60
10
68,50
6,3
24,70
5
69,10
2
18,00
1,25
23,03
0,4
11,80
0,16
5,25
0,08

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al
Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.
Dades del peticionari:

0971
LOSOM Consultoria Geotèc nica, Medioambiental i Fonaments Especials, S. L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª
087 40 - Sant Andre u de la Barca
TF:93 682 18 96

C/ d'Olot
Sant vicents dels Horts
S-2R a 9,0 m
Origen: Portada pel peticionari

Identificació de l a mostra donada pel peticionari:
Referència donada pel peticionari:
Altres referències de la mostra:

24/07/2017
Representativa

Data de recepció:
Tipus de mostra:

NIF: B -66631664

N13014/1

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:
Descripció de la mostra:

Bossa amb 1 kg de GRAVE S de pissarra gris fosc marron ós molt argilose s (roca
alterada fragmentada). Lleugera a poca humitat.

Retingut
tamis total
(g)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,90
15,60
68,50
24,70
69,10
22,96
29,38
15,05
6,70

Passa en mostra total
(g)
(%)
287,6
100,0
287,6
100,0
287,6
100,0
287,6
100,0
287,6
100,0
287,6
100,0
287,6
100,0
268,7
93,4
253,1
88,0
184,6
64,2
159,9
55,6
90,8
31,6
67,8
23,6
38,4
13,4
23,4
8,1
16,7
5,8

Humitat higroscòpica
de la fracció inferior a 2 mm
Refer. tara P102
t+S+A
34,01
t+S
33,72
t
15,50
Humitat higroscòpica
1,59
Factor de correcció: f
0,9843

Factor de correcció f1 =
Factor de correcció f2 =

g
g
g
%

1,0000
1,2756

Treballs sol·licitats i realitzats:

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

X Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95
X Determ inació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83 963/2008 i UNE10 3202/95

0,10

1,00
1

SW-SM / GW-GM proper a SW / GW
A-1-a (0)

10,00
10

Classificació USCS - Casa grande:
Classificació HRB (Índ ex de grup ):

0,01

Mida de les partícules en mm

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

100,00
100

Resultats dels assaigs:

100
90
80

% que passa

70

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sob rant de tipus representatiu emmagatzem at convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per pa rt del peticionari, aqu est sob rant serà destruït a partir de la data:

01/09/2017

HISTÒRIC

60
50
40
30

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de l aboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàs ics.

Laboratori A creditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06 046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs complementaris de resistència i de formació de roques.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en re visió nº
10.10

Data d'emissió de l'inform e:

20
10
0
40

25 20 12,5

10

6,3 5

2

1,25

0,40

0,16

0,08

Tamís UNE

01/08/2017

Signatari

Coeficient d'uniformitat Cu:
Coeficient de corbatura Cc:

28,1
3,1

Josep M aria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N13014/1

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371
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Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N13014/2

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig:

28/07/2017

Data finalització d'assaig:

29/07/2017
% de material que passa pel UNE 2:

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al
Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

pH de la suspensió:
6,6
Resultat: NEGATIU (No detectat)
32

Dades del peticionari:

0971
LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª
08740 - Sant Andreu de la Barca
TF:93 682 18 96

Determinació quantitativa:
Data d'assaig:
28-07-17
Massa de sòl en el fracsó (M1) en g:
Massa del gresol (M2) en g:
Massa de precipitat (MP) en g:

9,550
35,204
0,016

31,6
35,220
9,550

% de material que passa pel UNE 2:
Massa gresol+calcinat (M3) en g:
Massa de sòl analitzat (Mm) en g:

RESULTATS
2-

<

0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42-):

<

0,02

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- :
< 0,01
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en mg SO42- per kg sòl sec:

Referència donada pel peticionari:
Altres referències de la mostra:

24/07/2017
Mostra inalterada

Tipus de mostra:

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4 ):

%
< 0,03

C/ d’Olot
Sant Vicents dels Horts
S-2R de 6,8 a 7,0 m
Origen: Portada pel peticionari

Identificació de la mostra donada pel peticionari:

Data de recepció:

NIF: B-66631664

N13014/2

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:
Descripció de la mostra:

Bloc irregular d'uns 17 cm x 12 cm i uns 5 cm de gruix, format per ROCA
METAMÒRFICA: ESQUIST i FIL·LITA amb foliació densa tancada, recristal·litzada, de
baixa humitat. Hi ha fines diàclasis tancades i pàtines d'òxids foscos (pirolusita).
Color gris platejat.

%
< 158
Treballs sol·licitats i realitzats:
X Trencament d'una proveta de roca sota càrrega puntual segons UNE 22950-5
Resultats dels assaigs:

Nota 1

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

OBSERVACIONS:
Nota 1: Es demana 3 provetes de la mostra total.
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

01/09/2017

HISTÒRIC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº
10.10

Data d'emissió de l'informe:

01/08/2017

Signatari

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

28/07/2017

Pàgina 2 de 2

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N13014/3

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

UNE 22-950/90, part 5

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Testimoni inalterat

Tipus de mostra:

Tipus mesura: Premsa automàtica de 5KN amb control digital i centraleta

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N13013/6

ASSAIG DE RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL - ASSAIG AXIAL
Data d'assaig:

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Gradient mig d'assaigs (N/s):

Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.

91,1

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Proveta
Fragment nº

Longitud D
(mm)

1

11,20

W1 (mm)

Longitud
W2 (mm)

W(mm)

23,41

32,64

28,03

Diàmetre
De (mm)
De² (mm²)
19,99

399,64

Humitat
(%)
0,40

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al
Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

2

9,43

33,89

34,05

33,97

20,20

407,87

1,33

Dades del peticionari:

3

12,91

40,39

55,42

47,91

28,06

787,44

0,45

0971
LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª
08740 - Sant Andreu de la Barca
TF:93 682 18 96

C/ d’Olot
Sant vicents dels Horts
S-3R de 11,2 a 11,4 m
Origen: Portada pel peticionari

Identificació de la mostra donada pel peticionari:

Tipus de correcció:

Referència donada pel peticionari:

Analítica

Altres referències de la mostra:

Càrrega

Resistència no corregida (Is)

Resistència corregida Is(50)

(N)

(MPa)

(Kg/cm²)

Factor de
correcció

(MPa)

(Kg/cm²)

Orientació puntxó respecte pla de
debilitat

1709

6,28

61,93

0,862

5,411

53,059

Perpendicular

1406

5,45

53,80

0,765

4,169

40,858

Perpendicular

1320

4,68

46,44

0,571

2,672

26,188

Perpendicular

25/07/2017
Testimoni

Data de recepció:
Tipus de mostra:

NIF: B-66631664

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:

N13014/3

Descripció de la mostra:

Bloc irregular d'uns 12 cm x 14 cm i 10 cm de gruix, de ROCA METAMÒRFICAFILONIANA: Corneana i esquist quarcític amb filó de quars blanc. Color general gris
fosc.

Treballs sol·licitats i realitzats:

RESULTAT:

X Determinació de la resistència de la roca amb martell Schmidt (escleròmetre)

Nº de provetes assajades:

3

Resistència mitja Is(50):
Index d'anisotropia Ia:

Tipus de trencament:

4,08 MPa
39,9 Kg/cm²

Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

2,19

(Fotografia)

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

01/09/2017

HISTÒRIC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº
10.10

Observacions:
Atenent al tipus de material (rocametamòrficafoliada de resistència mitja), es considera una correlació amb el valor de
compressió uniaxial Qu = 8 · Is

Data d'emissió de l'informe:

01/08/2017

Signatari

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N13014/3

Segons Norma UNE 66803/89

Pàgina 2 de 2

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N13014/4

Segons Norma UNE 66803/89

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈCNIA DE LA ROCA AMB MARTELL SCHMIDT (ESCLERÒMETRE)
Data d'inici d'assaig:

28/07/2017

Data final:

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i al
Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

28/07/2017

Determinacions

Dades d'assaig

nº
Valor impacte

1
25

nº
Valor impacte

6
25

Orientació / angle de tir

2
3
28
29
Determinacions
7
8
30
31

4
24

5
26

9
22

10
23

respecte horitzontal

Dades del peticionari:

0971 LOSOM - Miguel López Somoza
NIF:46786420-G

C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª

(exepte valor mínim i màxim)

Identificació de la mostra donada pel peticionari:

C/ d’Olot
Sant vicents dels Horts
S-5R de 9,0 a 9,4 m

Referència donada pel peticionari:
Data de recepció:

26

Origen:

24/07/2017
SPT

Tipus de mostra:

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori:

Densitat de la roca
2,65 t/m

(Estimada)

Valor de resistència uniaxial a compressió:

29 MPa

Portada pel peticionari

N1301
14/4

Descripció de la mostra:

3

Bossa de plàstic amb uns 300 grams de material disgregats i petits cilindres d'uns 5
cm de diàmetre formats per agregats de pissarra ocre i gris clar de baixa humitat, amb
nuclis que tenen argila marró vermellosa i alguna fina arrel penetrativa. Zones amb
molta laminació. La pissarra està molt alterada i es disgrega fàcilment.

Error/ Dispersió

±

TF:93 682 18 96

0º

Altres referències de la mostra:

Valor mig:

08740 - Sant Andreu de la Barca

29 MPa

Equivalència:

Treballs sol·licitats i realitzats:

Valor de resistència uniaxial a compressió:

261 Kg/cm²

Error/ Dispersió

±

86 Kg/cm²

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95
X Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96
Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

Fotografia de la mostra

OBSERVACIONS:
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

01/09/2017

HISTÒRIC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per
TERRES LCT,SLL en revisió nº
10.10

Data d'emissió de l'informe:

01/08/2017

Signatari

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N13014/4

Segons Norma UNE 66803/89
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Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N13014/5

LA BOR ATOR I D'A SSA IG S PER A L CO NTROL DE QUA LITA T DE L' EDI FICA CIÓ
De clara ció Re sp on sa ble n úm . L 060 00 06 p res en tada el 17 de març de 2010 a la Gen era litat d e Catalu nya.
De clara ció Res ponsable n úm L 06000 16 pres en tad a el 02 d e ju ny de 2010 a la Gen era litat d e Cata lu nya.

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

UNE103202/95 i UNE 83963/2008

De claració Re sp on sa ble n úm L 0600199 pre sen tad a el 02 de ju lio l d e 2012 a la Generalita t d e Cata lu nya.
Dec larac ió Res ponsable nú m L0 60 021 2 p rese nta da el 31 de gener de 20 13 a la Gen eralitat de Catalu nya.

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig:

28/07 2017

Data finalització d'assaig:

29/07/2017

De clara ció Re sp on sa ble n úm L06002 24 pres en tad a el 08 de no vem bre de 2013 a la Gen era litat d e Catalu nya.

pH de la suspensió:
7,1
Resultat: NEGATIU (No detectat)
100

% de material que passa pel UNE 2:

L'aba st d'act ua ció inclós a les D ecl aracions Respons ables inscrites a l'Agència de l'Habi tatge de C atalunya (Ge ner ali tat de Cataluny a) i al
Regist re Ge ner al de l Codi T ècn ic de l'Edif icació e s pot con sulta r a w w w.ge nca t.cat i a w ww .codigot ecn ico.or g.
Dades de l peticiona ri:

RESULTATS

097 1
LOSO M Con sulto ria Geotèc nic a, Medioam bie ntal i Fo nam ents Especials, S. L.
C/ Jo sep Pl a nº 14 , 3e r, 2ª
087 40 - Sant Andre u de la Barca
T F:93 682 18 96

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4 ):

2-

<

0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42-):

<

0,05

Ident ificació de l a m ostra don ada pel pe ticiona ri:

C/ d’ Olot
Sant vicents dels Horts
S-5R de 8,0 a 8,6 m
Or igen: Portad a p el peticion ar i

Referència d onad a pe l pet icion ari:
Altres re ferències de l a most ra:

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- :
< 0,04
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
2Expressat en mg SO4 per kg sòl sec:

Data de rece pció:

%
< 0,11

%
< 500

Humitat
Sec (w 50)

Referència d onad a pe l trac tam ent en el nostre labor ator i:

UNE 103600/96

Trebal ls s ol·lici tats i rea litz ats:

29/07/2017

X Determ inació dels lím its líqu id i plàstic seg ons UNE 1 031 03 /9 4 i UNE 103 10 4/93
X Determ inació del contin gu t en sul fats so lu ble s seg ons UNE 83 96 3/200 8 i UNE10 32 02/9 5

Compactació
3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div):

N1 30 14 /5

De scr ipci ó de l a most ra:

Data final de l'assaig:

28/07/2017

Condicions de l'assaig:

Ina lterada en tub de PV C

Tub de 60 cm de longitu d i 6 c m de diàm et re qu e con t é ARG ILA marró barr eja da amb
grava i s orra gru ixud a p red ominant la piss arra . Lleuge rament humit . Ent re 14 cm i 38
cm del sostre h i h a un niv ell amb abunda nt g r ava d e piss arra i menys matriu i a la
pu nt a h i h a argila am b to na litats gr is verdos es.

ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE
Data inici de l'assaig:

24 /07/ 201 7

Tipus de most ra:

NIF: B -666316 64

X Assai g de com pre ssi ó sim ple sego ns UNE 103 40 0/93
X Assai g d'e xpan sivita t en l'ap arel l La m be se go ns UNE 103600 /96

9,79

X Assai g de ta ll d irec te se go ns UNE 103 40 1/98 tipu s UU no su bm erg it am b cà rregu es 1, 2 i 3 Kg/cm ²

(Data de calibratge): 30/04/2015

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl Sec o Humit

Re sult ats del s assa igs:

0,4

Q ued en reflecti ts en el s f ulls segü ent s de l'inform e.

Cla ssificaci ó USCS - Casa grand e:
Cla ssificaci ó HRB (Índ ex de grup ):

CL
A- 6

Índex d'inflament (MPa)

0,3

0,2
OBS ERVACIONS :
Cla ssific ació fe ta per a p assa UNE 0,0 8 m ínim de l 75 %
SOBRA NT:

En el l abo ratori re sta m ostra sob ran t de tipus in alterat i rep res en tatiu em m aga tzem at conven ie ntm ent.

0,1

Si no hi ha i ndi cac ió co ntrària per pa rt de l pe tici ona ri, aqu est sob rant serà destruït a partir de la da ta :

0,069

01 /09/20 17

HI STÒRIC

His tòric : La bo rato ri A cred ita t per DGA P, Re so lu ció d e 7 d e se temb re d e 20 05 (Re f.0 604 6GTL 05 (B)
Am bi t d'as saigs de l aboratori de ge otè cnia (GT L), as saigs bàs ics.

0
0

1,505
2

1
NO CRITIC

Labora tori A cred itat pe r DG QEiRH, Re so luc ió de 2 d' ab ril d e 200 9 (Ref.06 046 GTL0 5(B+ C)

3

MARGINAL

4

5

6

CRITIC

7

8

9

MOLT CRITIC

Canvi de Volum Potencial

Am bi t d'as saigs de labora tori de ge otè cnia (GT L), a ssaigs com plemen taris d e resistència i de formac ió de roqu es.
El s càlcul s i ac tes pre sents ha n e stat realitz ades am b el pr ogr am a de càlcul i sof tw are elabor at integr amen t per
TERRES LCT,SLL en re vi sió nº
10 .10

Da ta d' em issió d e l'inform e:

RESULTATS:

Índex d'inflament (MPa)
Cànvi potencial de volum

0,07
1,50 NO CRITIC

01/0 8/2 017

Si gnat ari

Josep M aria T ella Ros
Di rector del Laborator i

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Aquest document consta de 7 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 7.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
ASSAIGS DE PLASTICITAT:
UNE 103103/94
LIMIT LÍQUID

31,6

19,3

60

50

70

80

24,13
24,00
17,91
6,09
1,03
20,1

21,22
19,82
17,97
1,85
0,60
18,6

27/07/2017

90

CIF: B-62786371

Humitat
Sec (w 50)
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UNE 103600/96

Data final de l'assaig:

28/07/2017

Compactació
3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div):

9,79

(Data de calibratge): 30/04/2015

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl Sec o Humit

0,4

12,2

Índex de plasticitat:

% d'humitat
30
40

20

10

Condicions de l'assaig:
T+S+A (g)
T+S (g)
T (g)
Sòl (g)
Aigua (g)
Humitat (%)

Tf. : 93 776 59 41

ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE

UNE 103104/94

LIMIT PLÀSTIC

08760 - MARTORELL

Identificació de l’informe: N13014/5

Data inici de l'assaig:

17
26,40
24,11
18,02
6,09
2,29
32,6

Límit plàstic:

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

27/07/2017
28/07/2017

34
44,21
37,48
17,76
19,72
6,73
30,1

10

Nº de cops
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Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371

0,3

Índex d'inflament (MPa)

Límit líquid:

Tf. : 93 776 59 41

LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT PLÀSTIC

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:
Nº de cops
T+S+A (g)
T+S (g)
T (g)
Sòl (g)
Aigua (g)
Humitat (%)

08760 - MARTORELL

Identificació de l’informe: N13014/5

Segons Norma UNE 66803/89

LIMIT LÍQUID

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

100

20

0,2

0,1
30

0,020
40

0
Índex de plasticitat

70

100

CL

60

CH

0

A-7-6

0,109
1
NO CRITIC

A-6

Classificació Casagrande

50
40
MH/OH

20

A-7-5

3
MARGINAL

4

5

6

CRITIC

7

8

9

MOLT CRITIC

Canvi de Volum Potencial

Classificació H.R.B.

30

2

RESULTATS:

mostra

Índex d'inflament (MPa)
Cànvi potencial de volum

0,01
0,10 NO CRITIC

10
CL-ML

A-5

A-4

0
0

10

20

30

ML/OL

40

50

60

Límit líquid

70

80

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

90

100

UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig:

27/07/2017

Data finalització d'assaig:

28/07/2017

pH de la suspensió:
7,3
Resultat: NEGATIU (No detectat)

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42-):
2-

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4 ):

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- :
< 0,04
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
Expressat en mg SO42- per kg sòl sec:

%
< 0,11

<

0,05

<

0,05

%
< 500

Aquest document consta de 7 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 7.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Aquest document consta de 7 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 7.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N13014/5

Segons Norma UNE 66803/89

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

UNE 103400/93

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371
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Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

INFORME D'ASSAIG

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE
Dades de la mostra cilíndrica:
Diàmetre:
Secció:

Pes humit:

26,96 cm²

Longitud:
Volum:

Pàgina 5 de 7
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GRÀFICA DEFORMACIÓ - CÀRREGA

681,39 g

Humitat:

14,01 cm
3
375,51 cm

CIF: B-62786371

GRÀFIQUES DE L'ASSAIG

UNE 103400/93

Cèl·lula de càrrega de 50 KN

Arxiu informàtic nº: PR-1/952

5,86 cm

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N13014/5

Segons Norma UNE 66803/89

Pàgina 1 de 2

INTACTA
Tipus de mostra:
2,060 mm/min
Tipus de mesura de força:

27/07/2017
Data d'assaig:
Velocitat de deformació unitària:

08760 - MARTORELL

7,1 %
3
2,13 g/cm
3
1,89 g/cm

Densitat humida:
Densitat seca:

1000
900
800

Deformació
(mm)

Càrregues
N

Secció
corregida (cm²)

Tensió
Kp/cm²

Deformació
(mm)

Càrregues
N

Secció
corregida (cm²)

Tensió
Kp/cm²

0,000

0

26,96

0,00

5,589

828

28,17

3,00

0,151

82

26,99

0,31

5,679

831

28,19

3,01

0,234

103

27,01

0,39

5,771

834

28,21

3,01

0,317

117

27,02

0,44

5,863

839

28,23

3,03

0,396

135

27,04

0,51

5,953

842

28,25

3,04

0,486

150

27,06

0,57

6,044

845

28,27

3,05

0,573

165

27,08

0,62

6,133

848

28,29

3,06

200

0,665

179

27,10

0,67

6,224

848

28,31

3,05

100

0,753

194

27,11

0,73

6,314

851

28,33

3,06

0,846

209

27,13

0,79

6,401

854

28,35

3,07

0,931

226

27,15

0,85

6,494

854

28,37

3,07

1,021

238

27,17

0,89

6,586

857

28,39

3,08

1,115

253

27,19

0,95

6,676

860

28,41

3,09

1,206

271

27,21

1,02

6,762

860

28,43

3,08

1,298

285

27,23

1,07

6,854

863

28,46

3,09

1,392

303

27,25

1,13

6,942

863

28,48

3,09

1,483

321

27,27

1,20

7,031

866

28,50

3,10

1,580

335

27,29

1,25

7,122

866

28,52

3,10

1,676

353

27,31

1,32

7,212

866

28,54

3,09

1,769

371

27,33

1,38

7,297

869

28,56

3,10

1,863

389

27,35

1,45

7,387

869

28,58

3,10

1,956

403

27,37

1,50

7,472

869

28,60

3,10

2,046

421

27,39

1,57

7,593

872

28,63

3,11

2,143

439

27,41

1,63

7,653

872

28,64

3,10

2,233

453

27,43

1,68

7,740

872

28,66

3,10

2,327

468

27,45

1,74

7,830

869

28,68

3,09

2,422

486

27,47

1,80

7,920

869

28,70

3,09

2,512

503

27,49

1,87

8,006

872

28,72

3,10

2,606

518

27,51

1,92

8,102

869

28,75

3,08

2,697

536

27,53

1,99

8,186

869

28,77

3,08

2,789

551

27,55

2,04

8,283

866

28,79

3,07

2,881

565

27,57

2,09

8,370

866

28,81

3,07

2,971

580

27,59

2,14

8,460

863

28,83

3,05

3,057

595

27,61

2,20

8,553

860

28,85

3,04

3,151

610

27,63

2,25

8,643

857

28,87

3,03

3,244

621

27,65

2,29

8,732

854

28,90

3,01

3,329

633

27,66

2,33

8,825

851

28,92

3,00

3,422

645

27,68

2,38

8,915

851

28,94

3,00

3,512

660

27,70

2,43

9,003

848

28,96

2,99

3,601

671

27,72

2,47

9,093

845

28,98

2,97

3,692

680

27,74

2,50

9,180

845

29,00

2,97

3,779

692

27,76

2,54

9,268

839

29,02

2,95

3,867

701

27,78

2,57

9,354

837

29,04

2,94

3,961

713

27,80

2,61

9,443

831

29,07

2,92

4,051

722

27,82

2,65

9,531

828

29,09

2,90

4,141

730

27,84

2,67

9,619

825

29,11

2,89

4,229

736

27,86

2,69

9,711

819

29,13

2,87

4,319

745

27,88

2,72

9,795

813

29,15

2,84

4,407

754

27,90

2,76

9,887

810

29,17

2,83

4,499

760

27,92

2,78

9,977

804

29,20

2,81

4,590

769

27,94

2,81

10,063

801

29,22

2,80

4,686

775

27,96

2,83

10,159

795

29,24

2,77

4,774

781

27,98

2,85

10,248

789

29,26

2,75

4,864

786

28,00

2,86

10,342

783

29,28

2,73

4,954

792

28,02

2,88

10,433

778

29,31

2,71

5,047

798

28,04

2,90

10,527

775

29,33

2,69

5,137

804

28,06

2,92

10,619

766

29,35

2,66

5,227

810

28,08

2,94

10,710

760

29,37

2,64

5,317

813

28,11

2,95

10,804

754

29,40

2,62

5,409
5,499

819
822

28,13
28,15

2,97
2,98

10,895
10,987

751
745

29,42
29,44

2,60
2,58

Aquest document consta de 7 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 7.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Càrrega (N)

700
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GRÀFICA DEFORMACIÓ - TENSIÓ
Punt de
trencament

3,5

3

Tensió 100KPa

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0
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Deformació

9
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(%)

Forma de trencament

RESULTATS
2,11 Kg/cm²
5,84 %

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
Angle de trencament:

65º

211,60 KPa
7,60 mm

Tipus de comportament:

Rígid

Aquest document consta de 7 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 7.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

ASSAIG DE TALL DIRECTE
Inalterada

Mesura de força:

cèl·lula de càrrega de 5 KN

Data d'inici de l'assaig:
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27/07/2017

ASSAIG DE TALL DIRECTE

1,5 mm/min

Velocitat de desplaçament:
Data final de l'assaig:

28/07/2016

Dades de les provetes:
Temps de consolidació (hores)
Data de trencament
Consolidació (KPa)
Diàmetre de la mostra (mm)
Altura de la mostra (mm)
Humitat inicial (%)
Humitat final (%)
Índex de buits inicial
Índex de buits final
Densitat aparent (gr/cm3)
Densitat seca (gr/cm3)
Pes específic relatiu
Grau de saturació inicial (%)

Proveta 1

Proveta 2

Proveta 3

0
27/07/2017
100,0
49,98
25,93
10,41
11,23
0,423
0,440
2,02
1,90
2,70
72,8

0
28/07/2017
199,9
49,98
24,90
10,94
11,79
0,368
0,346
2,06
1,97
2,70
87,7

0
28/07/2017
299,9
49,98
25,07
9,45
12,16
0,418
0,359
2,07
1,90
2,70
80,5

Tensió tangencial (KPa)

TENSIÓ TANGENCIAL - NORMAL
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

RESULTATS

Nota: El càlcul de tensions es realitza amb la
correcció d'àrea.

2
1
y = 0,5745x + 30,81
R2 = 0,9897

0

25

50

0,50

0,00
1

2

3

4

5

6

7

-0,50

8

Tensió tangencial (KPa)

1,00

0

CIF: B-62786371
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UNE 103401/98

Tensió axial (KPa):

99,97

Tensió axial (KPa):

199,95

Desplaçament (mm)

Força horitz Tensió tang

Desplaçament (mm)

Força horitz Tensió tang

Dades de l'assaig
Tensió axial (KPa):
Desplaçament (mm)

Pàgina 2 de 2

299,92

Força horitz Tensió tang

Horitzontal

Vertical

(N)

(KPa)

Horitzontal

Vertical

(N)

(KPa)

Horitzontal

Vertical

(N)

(KPa)

0,25

0,44

43,0

22,06

0,25

0,62

116,3

42,48

0,25

0,93

68,4

35,09

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50

0,45
0,45
0,45
0,46
0,46
0,47
0,47
0,47
0,46
0,44
0,42
0,45
0,41
0,38
0,34
0,28
0,24
0,19
0,14
0,09
0,05
0,00
-0,04
-0,09
-0,12
-0,15
-0,18
-0,22
-0,24
-0,26
-0,28
-0,29
-0,30

59,7
74,8
88,8
94,0
99,6
132,5
157,3
179,9
202,5
223,7
243,4
259,5
261,5
275,3
283,5
287,6
290,5
292,7
294,2
294,8
293,7
290,1
287,0
284,6
279,7
274,3
268,9
264,6
260,3
255,7
250,4
245,2
240,1

30,82
38,87
46,44
49,49
52,78
70,69
84,48
97,27
110,23
122,61
134,32
144,20
146,32
155,13
160,88
164,36
167,21
169,69
171,80
173,41
174,04
173,18
172,60
172,45
170,76
168,74
166,69
165,29
163,87
162,23
160,12
158,04
156,00

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50

0,65
0,66
0,66
0,68
0,68
0,68
0,67
0,65
0,63
0,60
0,57
0,54
0,50
0,46
0,42
0,38
0,32
0,28
0,22
0,18
0,14
0,11
0,08
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
-0,01

181,3
207,8
240,1
244,9
287,9
339,7
390,3
434,3
473,9
507,8
537,2
564,5
585,9
599,8
611,8
613,9
612,9
608,2
599,4
593,1
585,0
578,0
571,4
562,3
558,1
550,2
543,2
537,9
531,7
522,9
517,4
512,1
509,7

66,64
76,88
89,41
91,80
108,63
129,03
149,25
167,19
183,68
198,16
211,08
223,34
233,42
240,64
247,19
249,80
251,18
251,05
249,22
248,40
246,81
245,67
244,67
242,59
242,60
240,98
239,74
239,24
238,32
236,21
235,57
235,01
235,78

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50

1,00
1,03
1,05
1,07
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,13
1,13
1,14
1,13
1,13
1,12
1,11
1,11
1,10
1,09
1,08
1,07
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04

146,8
183,9
212,8
241,7
255,0
283,8
332,3
341,2
365,3
395,8
425,1
451,8
470,7
486,9
495,0
501,1
507,4
511,9
514,7
515,7
519,0
518,0
517,7
517,7
516,4
515,2
510,9
509,4
504,9
500,2
499,7
498,4
498,2

75,79
95,56
111,30
127,25
135,14
151,40
178,46
184,48
198,85
216,93
234,59
251,06
263,38
274,36
280,90
286,38
292,06
296,77
300,56
303,35
307,54
309,22
311,35
313,69
315,27
316,93
316,70
318,21
317,85
317,36
319,54
321,24
323,68

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Tensió normal (KPa)

1,50

Deformació vertical (mm)

Àngle de fregament intern:
26,2 graus
Cohesió:
0,29 Kg/cm²
30,81 KPa

3

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N13014/5

Segons Norma UNE 66803/89

UU no submergit

Tipus d'assaig:

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL
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UNE 103401/98

Tipus de mostra:

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N13014/5

Segons Norma UNE 66803/89

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L.

360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

VALORS PER A INTERPRETACIÓ RECTA DE REGRESSIÓ

Proveta nº 1:
Proveta nº 2:
Proveta nº 3:
Equació de la recta de regressió:
0

-1,00

1

Deformació horitzontal (mm)

2

3

4

5

6

7

Tensió Normal
KPa
114,54
222,61
364,75
=

0,5741 ·

Àrea corregida
mm²
1712,4
1762,2
1613,2
+

Tensió tangencial
KPa
171,80
247,18
316,70

110,81

8

Deformació horitzontal (mm)

99,97
299,92

199,95
Tensió normal en

KPa

Aquest document consta de 7 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 7.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

ANNEX 4 – ANNEXES D’INSTAL.LACIONS

AN I1: Instal.lació de Sanejament
AN I2: Instal.lació d’Aigua Sanitària
AN I3: Instal.lació de Baixa Tensiò
AN I4: Instal.lació d’Enllumenat
AN I5: Instal.lació de Climatització
AN I6: Comunicacions
AN I7: Protecció Contra Incendis
AN I8: Protecció Patrimonial
AN I9: Urbanització
ANNEX 1 – CÀLCUL DE CANONADES D’AIGUA
ANNEX 2 – CÀLCUL INSTAL.LACIÓ SOLAR
ANNEX 3 – CÀLCUL DE BAIXA TENSIÓ
ANNEX 4 – CÀLCULS LUMÍNICS
ANNEX 5 - CÀLCULS DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
ANNEX 6 – CÀLCUL DE CONDUCTES D’AIRE

AN I1. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
NORMATIVA
La normativa de referència utilitzada per al disseny i càlcul de la instal·lació és la següent:

Codi tècnic de la edificació DB-HS 5 Salubritat: Evacuació d'aigües (RD 314/2006 de 17 de març) i
modificació del text pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/07) i la correcció d’errors publicada al
BOE de 25/01/2008 i normes UNE de referència segons l'apèndix

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
S’ha previst realitzar un sistema separatiu, separant la recollida d’aigües fecals de la recollida d’aigües pluvials
fins la connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Situada al carrer Olot.
A la xarxa de residuals, els desguassos dels diferents aparells sanitaris i els drenatges dels fancoils, es portaran
fins a un col·lector soterrat principal de diàmetre 160 mm que recorrerà tot l’edifici des de la façana d’accés fins a
la façana posterior, on es situarà un pericó sifònic. Aquest pericó muntarà un sifó realitzat amb peces de tub de
pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraïbles en ambdós extrems.

Taula 4.1
Tipus aparell

UDs privat

UDs públic

Diàm. privat

Diàm. públic

Lavabo

1

2

32

40

Inodor cisterna

4

5

100

100

Aigüera de cuina

3

6

40

50

Abocador

8

100

Aquests diàmetre seran vàlids per a ramals de longitud igual o inferior a 1,50 m. En cap cas els diàmetres de les
conduccions poden ser inferiors als de les situades aigües amunt. El sifons individuals tindran el mateix diàmetre
que la vàlvula de desguàs connectada.
Els pots sifònics hauran de tenir un nombre i disposició d’entrades adient i una alçada suficient per evitar que la
descàrrega d’uns parell de més alçada surti per un d’alçada inferior.
Ramals col·lectors
Els diàmetres dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant s’han obtingut de la taula 4.3 del DB-HS5,
que a continuació s’indica, a partir del nombre màxim d’unitats connectades i de la pendent del ramal.
Taula 4.3

Tota la instal.lació d’aigües brutes es realitzarà amb tubs de polipropilè.
Paral·lelament es realitzarà la instal·lació per a la recollida i conducció de les aigües pluvials.
Es recolliran les aigües en diferents punts de les cobertes que es connectaran a un sistema de baixants que es
conduiran fins al nivell de planta baixa on es recolliran amb una xarxa horitzontal i es connectaran al clavegueró
de sortida. Aquest clavegueró portarà les aigües a un pericó sifònic, de les mateixes característiques que el
d’aigües brutes, instal·lat a la façana posterior de l’edifici, des d’on es connectarà la instal·lació a la xarxa pública
de sanejament.

SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA
Donat que l’edifici es desenvolupa únicament en planta baixa, no serà necessari cap sistema de ventilació.

CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ

Màxim número d'UD

Diàmetre

Pendent

(mm)

1%

2%

4%

-

1

1

32

-

2

3

40

-

6

8

50

-

11

14

63

-

21

28

75

47

60

75

90

123

151

181

110

180

234

280

125

438

582

800

160

870

1.150

1.680

200

La instal·lació i els seus diàmetres s’ha dissenyat i calculat d’acord amb el que s’indica all DB-HS-5.
Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals

Baixants d’aigües residuals

Derivacions individuals

El dimensionat de les baixants es realitza de forma que no se superi el límit de ±250 Pa de variació de pressió i
per a un cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua no sigui superior a 1/3 de la secció transversal de la
canonada.

L’assignació d’UD i els diàmetres de les derivacions i sifons individuals s’han determinat d’acord amb el que
s’indica a la taula 4.1 del DB-HS5 que hi figura a continuació:

Els diàmetres dels baixants s’obtenen de la taula 4.4 del DB-HS5, considerant el nombre màxims d’UD en la
baixant i el màxim nombre d’UD en cada ramal en funció del nombre de plantes.
Taula 4.4

264
390
880
1600
2900

321
480
1056
1920
3500

382
580
1300
2300
4200

110
125
160
200
250

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials
Màxim nombre d'UD per a una alçada Màxim nombre d'UD en cada ramal per Diàmetre
de baixant de:
a una alçada de baixant de:
(mm)

Fins 3 plantes

Més de 3 plantes

Fins 3 plantes

Més de 3 plantes

10
19
27
135
360
540
1208
2200
3.800
6.000

25
38
53
280
740
1100
2240
3600
5.600
9.240

6
11
21
70
181
280
1120
1680
2.500
4.320

6
9
13
53
134
200
400
600
1.000
1.650

50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

L’àrea de la superfície de pas de l’element filtrant d’una bunera haurà de ser entre 1,5 i 2 vegades la secció recta
de la canonada a la que es connecta.
El nombre de desguassos que hauran de disposar-se serà el que s’indica en la taula 4.6, en funció de la
superfície projectada horitzontalment de la coberta que desguassen.
Taula 4.6
Superfície de coberta en projecció
horitzontal

Número de punts de desguàs

S < 100

2

100 < S < 200

3

200 < S < 500

4

S > 500

1 per cada 150 m2

Les desviacions respecta la vertical es calcularan amb els criteris següents:
En les desviacions amb un angle inferior a 45º no es realitzarà canvi de secció

EXECUCIÓ DE LA XARXA SOTERRADA

Quan la desviació sigui superior a 45 es procedirà de la manera següent:

Els trams soterrats es muntaran dins rases de parets verticals. La seva amplada serà del tub més 500 mm amb
una amplada màxima de 0,60 m.

El tram per sobre de la desviació es calcularà tal i com s’ha indicat.
El tram de la desviació es calcula com un col·lector horitzontal amb una pendent del 4% amb una secció igual o
superior a la del tram precedent.
El tram situat per sota de la baixant tindrà un diàmetre igual o superior al de la desviació.

La profunditat serà la que es defineix al projecte en funció dels pendents adoptats. La profunditat mínima sota
calçades serà de 80 cm des de la part superior del tub fins la rasant del terreny.
Els tubs es muntaran sobre un llit de formigó de 15 cm de gruix sobre el que es disposarà una base de material
granular d’un gruix de 10 cm / diàmetre del tub / 10 cm. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les
unions fins haver realitzat les proves d’estanqueïtat. El reblert es realitzarà per capes de 10 cm, compactant, fins
a 30 cm del nivell superior on es realitzarà l’últim reblert i compactació final.

Col·lectors horitzontal d’aigües residuals

La pendent mínima dels trams soterrats serà del 2%.

Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per a funcionar a mitja secció, fins a un màxim de ¾ de secció, sota
condicions de cabal uniforme.

PROVES D’ESTANQUEÏTAT

El diàmetre del s col·lectors horitzontals s’obté de la taula 4.5 a partir del número d’UD i de la pendent.
Taula 4.5
Màxim número d'UD
Pendent
1%
96

Diàmetre
2%
20
24
38
130

4%
25
29
57
160

50
63
75
90

Abans de finalitzar l’execució de la instal·lació caldrà realitzar les proves d’estanqueïtat d’acord amb el que
s’indica al CTE HS5

Prova amb fum
Proves d'estanqueïtat parcial
La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i la seva corresponent xarxa de ventilació.

Es realitzaran proves d'estanquitat parcial descarregant cada aparell aïllat o simultàniament, verificant els temps
de desguàs, els fenòmens de sifonat que es produeixin en el propi aparell o en els altres connectats a la xarxa,
sorolls en desguassos i canonades i comprovació de tancaments hidràulics.

Ha d'utilitzar-se un producte que produeixi un fum espès i que, a més a més, tingui una forta olor.

No s'admetrà que quedi en el sifó d'un aparell una alçada de tancament hidràulic inferior a 25mm.

La introducció del producte es farà mitjançant màquines o bombes i s'efectuarà en la part baixa del sistema, des
de diferents punts si és necessari, per inundar completament el sistema, després d'haver omplert amb aigua tots
tancaments hidràulics.

Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells amb els cabals mínims considerats per a
cada un d'ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta no s'acumularà aigua en l'aparell en el temps mínim
d'1 minut.

Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es tamponaran aquesta fi de mantenir
una pressió de gasos de 250 Pa.

En la xarxa horitzontal es verificarà cada tram de canonada, per garantir la seva estanquitat introduint aigua a
pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts.

El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa, per a les quals ha estat dissenyat,
sense pèrdua d'estanquitat en tancaments hidràulics.

Els pericons i pous de registre es sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament d’aigua i observant si
s'adverteix o no un descens de nivell.

La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a l'interior de l'edifici.

Es controlaran el 100% de les unions, entroncaments i/o derivacions.

Proves d'estanqueïtat total
Les proves hauran de fer-se sobre el sistema total, bé d'una única vegada o per parts, segons les prescripcions
següents:

Prova amb aigua
La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. Per fer-ho, es
tamponaran tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de coberta, i s'omplirà la xarxa amb
aigua fins vessar.
La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha d'ésser inferior a 0,3 bar, ni superar el
màxim d'1 bar.
Si el sistema tingués una alçada equivalent més alta d'1 bar, s'efectuaran les proves per fases, subdividint la
xarxa en parts en sentit vertical.
Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per detectar fuites
Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se li sotmetrà al mateix règim que a la resta de
la xarxa d'evacuació.
La prova es donarà només per acabada quan cap de les unions acusin pèrdua de aigua.

Prova amb aire
La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova amb aigua, llevat que la pressió a la que es sotmetrà la
xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim.
Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant tres minuts.

AN I2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA
NORMATIVA

La normativa de referència utilitzada per al disseny i càlcul de la instal·lació és la següent:

La distribució d'aigua es realitzarà seguint els recorreguts indicats en els plànols de planta de la instal·lació.
La pressió mínima de funcionament de la xarxes d’aigua freda serà de 100 Kpa. La pressió màxima de la
instal·lació no superarà mai els 500 KPa.
Els recorreguts horitzontals es realitzaran pel fals sostre de les diferents dependències, en tant que els baixants
als aparells sanitaris es realitzaran, sempre que sigui possible, encastats als paraments (veure apartat de
materials).

Aigua sanitària
Codi tècnic de la edificació DB-HS 5 Salubritat: Subministrament d'aigua (RD 314/2006 de 17 de març) i
modificació del text pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/07) i la correcció d’errors publicada al
BOE de 25/01/2008
RD 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènicosanitaris per a la prevenció i control
de la legionel·losi
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

CANONADES I AILLAMENTS
Per a les xarxes generals de distribució d’aigua, tant freda com calenta, s’ha previst l’ús de tubs de coure semidur
(R250), soldats per capilaritat.
El càlcul de les canonades s’ha realitzat segons el procediment que s’explica a l’apartat corresponent d’aquesta
memòria considerant una velocitat màxima de circulació per les canonades d’1,5 m/s i una pèrdua de càrrega
màxima de 1.500 Pa/m.

SECCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
PREMISSES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
La present instal·lació es dissenyarà d’acord amb les condicions següents:
No s'estima necessari instal·lar un sistema de tractament corrector de la qualitat del aigua ni grup de
pressió per a la instal·lació d’aigua.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
Es preveu realitzar un nova connexió de servei al centre des del carrer Olot..
Es preveu muntar a més del comptador de companyia, un comptador amb sortida d’impulsos i equip de conversió
per a telelectura. També es disposarà d’una electrovàlvula de control remot a la sortida del grup de comptatge.
Aquest muntatge es realitzarà d’acord amb el que s’indica en l’esquema de connexió de la instal·lació.
Després dels comptadors s’ha previst la instal·lació d’un filtre de tipus Y amb un llindar de filtrat entre 25 i 50 mm,
amb malla d’acer inoxidable i bany de plata. Aquest filtre s’instal·larà amb vàlvules per a bypass per a facilitar les
tasques de manteniment. A més s’instal·laran vàlvules de tall i vàlvula de comprovació, així com una vàlvula de
retenció, tal com s’indica en el detall de la documentació gràfica corresponent.
Els cabal simultani calculat per a la instal·lació és de 0,51 m3/h
S’ha considerat un coeficient de simultaneïtat del 30%, tot i que per a cada tram es calcula un coeficient de
simultaneïtat d’acord amb la fórmula següent:

Cs =

1
n −1

; on n és el nombre de consums de cada tram.

Mentre el coeficient de simultaneïtat és superior al valor indicat anteriorment es considera el resultat de la
fórmula. Quan el coeficient de simultaneïtat és inferior a l’ indicats es pren aquest com a coeficient de
simultaneïtat.

Per a la connexió a la xarxa general de cada grup d'aparells sanitaris s'ha previst el muntatge d'aixetes de pas
per al seccionament de la zona en cas d'haver de realitzar treballs de manteniment. Aquestes aixetes seran de
bola, per a encastar, amb escut i maneta cromades.
S'instal·laran a les parets en punts alts però accessibles per al manteniment. De forma prèvia al muntatge, es
replantejarà a l'obra la situació d'aquestes per tal de que pugui se aprovada per la direcció facultativa.

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI
La instal·lació prevista complirà les condicions del 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.
a) Es garantirà la total estanqueïtat i la correcta circulació de l’aigua, evitant estancaments i disposant
d’un nombre suficient de punts de purga per a buidar la instal·lació i eliminar els sediments
b) Es disposarà d’un sistema de filtració segons la norma UNE-EN 13443-1, ‘Equipo de
acondicionamiento del agua en el interior de los edificios —filtros mecánicos— parte 1: partículas de
dimensiones comprendidas entre 80 mm y 150 mm-requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.’
c) Es facilitarà l’accessibilitat als equips per a la seva inspecció, neteja desinfecció i presa de mostres
d) S’utilitzaran materials, en contacte amb l’aigua, capaços de resistir elevades concentracions de clor o
altres desinfectants o l’elevació de la temperatura.
e) Es mantindrà la temperatura de les canonades d’aigua freda a una temperatura inferior a 20ºC, sempre
que les condicions meteorològiques ho permetin, separant-les de les canonades d’aigua calenta i aïllantles convenientment.
f) No hi haurà dipòsits de reserva d’aigua.
g) La temperatura dels dipòsits d’aigua calenta tindran una temperatura uniforme, la qual serà
suficientment elevada (>50ºC) per a evitar la proliferació del bacteri.

h) Es disposarà d’un sistema de vàlvules de retenció per evitar el retorn d’aigua per pèrdua de pressió o
disminució del cabal, evitant sobre tot la barreja d’aigües de diferents circuits.

Instal·lació d’acumulació solar: El sistema de captació i acumulació complirà amb la següent relació:

50 <
PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Per a la producció i acumulació d'aigua calenta sanitària s'ha previst instal·lar un sistema per acumulació.
S’instal·larà un acumulador de 300 litres amb una resistència elèctrica regulable manualment entre 2 i 6 kW, per
a tenir un volum d’aigua calenta suficient per a poder fer front als consums de punta d’aigua calenta en qualsevol
moment.
A la sortida de l’acumulador es muntarà una vàlvula de regulació de tres vies a fi de reduir la temperatura de
distribució fins els valors de distribució habituals (52ºC)

V
< 180
A

On:
V és el volum d’acumulació solar en litres
A Àrea total de captadors solars en m2.
En aquest cas s’ha escollit un volum d’acumulació de 300 litres i una superfície de captació de 4,80 m2 , per tant :

V
= 62,5 Complint la relació anterior.
A
L’acumulador solar escollit és de configuració vertical afavorint l’estratificació de l’aigua en funció de la
temperatura.

També es realitzarà una instal·lació per a la captació d’energia solar per a aigua calenta.
Aquesta instal·lació estarà integrada pels elements següents:
Camp de col·lectors: es muntaran 1,5 col·lectors de tubs de buit amb una superfície total de captació de 4,80 m².
Aquests col·lectors es disposaran en paral·lel. Es realitzarà una recirculació amb retorn invertit per tal d’equilibrar
els cabals d’aigua de cada col·lector. Es disposaran els col·lectors a la coberta tal i com es mostra al
corresponent plànol de la instal·lació, plans sobre la coberta i serà la orientació dels tubs de buit el que donaran
una inclinació al sistema de captació de 45º.
Instal·lació d’escalfament primari: Del circuit de captació solar arribarà el fluid anticongelant escalfat per l’acció
del sol al circuit primari del bescanviador de calor, aquest fluid transmet la seva energia tèrmica a l'aigua circulant
del circuit secundari.
El fluid de treball complirà amb les indicacions del fabricant dels col·lectors solars. El fluid de treball tindrà un pH a
20ºC entre 5 i 9 i un contingut en sals que s’ajustarà als assenyalats en els punts següents:
· La salinitat de l’aigua del circuit primari no excedirà de 500 mg/l totals de sals solubles. En el cas de no disposar
d’aquest valor es prendrà el de la conductivitat com a variable limitant, no sobrepassant els 650mS/cm
· El contingut en sals de calci no excedirà de 200 mg/l, expressats com a contingut en carbonat càlcic.
· El límit de diòxid de carboni lliure contingut a l’aigua no excedirà de 50 mg/l.
La instal·lació estarà protegida contra les gelades, amb un producte químic no tòxic el calor específic del qual no
serà inferior a 3kJ/kgK, en 5ºC per sota de la mínima històrica registrada a la població d’instal·lació. A més aquest
producte mantindrà totes les propietats químiques i físiques dintre dels intervals mínims i màxims de temperatura
permesa pels materials que componen la instal·lació.
Bescanviador: El bescanviador complirà la següent expressió:

P ≥ 500 A
On:
A Àrea total de captadors solars en m2.
P Potència mínima del bescanviador en W.
S’ha previst la instal·lació d’un serpentí interior al acumulador solar.
Cadascuna de les canonades connectades al serpentí portarà una clau de tall propera al maniguet de connexió.
El circuit d'acumulació disposa de totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la integritat d'aquest
circuit en condicions extremes de funcionament, com ara pressions i/o temperatures màximes.

Les connexions es realitzaran de tal forma que s’aprofiti l’estratificació de l’aigua, és a dir amb l’aigua calenta en
la part superior del dipòsit i l’aigua freda en la part inferior d’aquest.
L’entrada d’aigua calenta des del bescanviador es situarà a una alçada entre el 50% i el 75% de l’alçada total de
l’acumulador.

CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ
Les canonades s'han dimensionat amb un full de càlcul els resultats del qual figuren em els annexes de càlcul de
la instal·lació.
El càlcul es realitza a partir de dos paràmetres: la velocitat màxima de l'aigua prevista a cada tram i la màxima
pèrdua de càrrega en el tram.
Pel càlcul de la instal·lació present els valors límits seleccionats per a aquests paràmetres son 1,5 m/s i 500
Pa/m.
Com dades complementaries s'indica el tipus de tub a partir del qual es determina la rugositat de les canonades,
així com la temperatura de funcionament que proporciona la viscositat per al càlcul del número de Reynolds.
Amb aquestes dades i en funció del cabal simultani previst per a cada tram, el full proporciona les dades
següents: el diàmetre calculat que compleix amb les condicions límits de velocitat i pèrdua de càrrega, la velocitat
en el tram, la pèrdua de càrrega calculada per al tram i la pressió disponible a partir de la pressió a la entrada de
la instal·lació.
Com a resultats genèrics dona el tram amb la mínima pressió disponible i el número d'aquest, el cabal màxim i el
número del tram per on circula aquest cabal, el volum d'aigua contingut a la instal·lació i l'amidament dels
materials.
Cal indicar que les pèrdues calculades per a cada tram son degudes a les pèrdues per fregament en els trams
rectes de les canonades i a les pèrdues singulars produïdes pels accessoris. Aquestes últimes es poden
determinar introduint el número i tipus d'accessori per a cada tram o com un valor en tant per cent de les pèrdues
per fregament, que es com s'ha realitzat en aquest cas.
Per al càlcul de les pèrdues per fregament s'utilitza la fórmula de Darcy-Weisbach:

hf =

En ANNEX I1 s’inclou el CÀLCUL DE CANONADES D’AIGUA.

4 fL v 2
⋅
d 2g

En ANNEX 2 s’inclou el CÀLCUL INSTAL.LACIÓ SOLAR

on el factor de fregament f es determina per la fórmula simplificada de Moda:

 
k 10 6 
f = 0 ,001375 1 +  20.000 +
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la resta de variables son:
k/d
Re
L
d
v
g

rugositat relativa
número de Reynolds
longitud del tram (m)
diàmetre (m)
velocitat de l'aigua en el tram (m/s)
acceleració de la gravetat (9,81 m2/s)

les pèrdues puntuals als accessoris es calculen amb la fórmula:

hL = K ⋅
K

v2
2g

coeficient de pèrdua puntual associat al accessori

Els consums considerats per a cada aparell sanitari son els següents:
Lavabo
Aigüera
Abocador
Inodor amb tanc

0,10 l/s
0,20 l/s
0,30 l/s
0,10 l/s

AN I3. INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
NORMATIVA
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Decret 842/2002
de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18 de setembre de 2002)
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i
centres de transformació (Decret 3275/1982 de 12 de novembre de 1982. BOE núm. 288 d'1 de
desembre de 1982)
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica (Decret de 12
de març de 1984. BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques Complementaries)
Normes particulars de la Empresa Subministradora d'energia elèctrica sobre la instal·lació i muntatge de
connexions de servei, línies repartidores, derivacions individuals, comptadors individuals i centralitzats.

QG

Quadre general

QCL

Quadre de Climatització

QC

Quadre aula cuina

Els quadres de distribució es situaran en els recintes indicats als plànols de planta de la instal·lació.

PREVISIÓ DE CARREGUES
La previsió de càrregues es realitzarà calculant la potència màxima prevista de cada circuit i suposant un
coeficient de simultaneïtat amb la resta de les càrregues de l'edifici en funció del seu ús.
La suma de totes les potències simultànies serà la potència màxima que caldrà preveure per l’edifici. La potència
a contractar serà la corresponent al mòdul de contractació immediatament superior al de la potència simultània
calculada.
S’ha previst de forma general els següents coeficients de simultaneïtat:
Enllumenat

0,70

Endolls

0,10

Endolls informàtica

0,10

Maquinària

0,70

Normes UNE d'obligat compliment publicades per l'”Instituto de Racionalización y Normalización”.
Codi Tècnic de l’edificació (Document Bàsic SU4 – Seguretat d’utilització front el risc causat per
il·luminació inadequada)
Codi Tècnic de l’edificació (Document Bàsic HE3 – Eficiència energètica de les instal·lacions
d’il·luminació)

PREMISSES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques:
El subministrament es realitzarà a bixa tensió a 3x400. No es preveu local per al muntatge de centre de
transformació

A continuació s’indiquen les càrregues elèctriques instal·lada, simultània i de contractació previstes per aquest
Centre Cívic, el càlcul de les quals pot veure’s a l’annex 1 d’aquesta memòria
Potència instal·lada

161.300 W

Potència simultània

54.274 W

Potència a contractar

55.000 W

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ
Tal com s’ha indicat els comptadors d’energia del subministrament principal es muntaran en els armaris exterior
previstos a tal efecte.
Des dels comptadors es derivaran les línies generals d’alimentació que es conduirà fins al quadre general de
distribució situat al magatzem de l’edifici.
Com s’ha indicat a l’apartat precedent caldrà realitzar un subministrament complementari per quedar inclòs dins
les activitats especificades a l’apartat 2.3 de la instrucció MIE BT-28.
La potència prevista per al subministrament és de 55 kW.
Del quadre general partiran les línies a alimentar cada aparell de consum i a la resta de subquadres previstos. Els
quadres que s’ha previst instal·lar són els següents:

CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
S'ha previst que la companyia elèctrica efectuï els subministraments trifàsics a una tensió nominal de 400/230 V.
La freqüència serà de 50 Hz.

CONNEXIÓ DE SERVEI - CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
L’emplaçament, instal·lació, tipus i característiques de la caixa general de protecció (CGP) venen determinades
pel que s’indica a la ITC-BT-I.3.
La caixa general de protecció es muntaran en el lloc que s’acordi amb la companyia subministradora, en armaris
amb clau de companyia, en lloc de lliure i permanent accés, que haurà de ser determinat de comú acord amb la
companyia subministradora.

La porta serà metàl·lica amb grau de protecció IK-10 (segons UNE-EN 50.102), que podrà ser revestida amb
material d’acord amb l’entorn i disposarà de pany per a clau normalitzada de companyia. La part inferior de la
porta estarà com a mínim a 30 cm del terra.
Es deixaran previstos els orificis i canalitzacions necessaris, des del carrer fins a l’armari on es muntarà la caixa,
per l’entrada de l’escomesa soterrada de la xarxa general d’acord a la ITC-BT-21 per a canalitzacions
encastades.
La caixa general de protecció correspondrà a un dels tipus recollits en les especificacions tècniques de la
companyia que hagin estat aprovats per l’Administració Publica competent. Dins cada caixa s’instal·laran
tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars amb un poder de tall al menys igual al de la corrent de
curtcircuit prevista en el punt de la instal·lació. El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a
l’esquerra de les fases.
L’esquema de la caixa general de protecció a utilitzar estarà en funció de les necessitats del subministrament, del
tipus de xarxa d’alimentació i serà determinat per l’empresa subministradora.
La caixa general de protecció complirà tot el que s’indica a la norma UNE-EN 60.349-1, tindran un grau
d’inflamabilitat segons s’indica a la norma UNE-EN 60.439-3 i un cop instal·lada tindrà un grau de protecció IP43
segons UNE I.8.324 e IK 08 segons UNE-EN 50.102. La caixa serà precintable.

QUADRES DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
Els quadres de la instal·lació seran de tipus metàl·lic amb porta transparent i pany, tipus PRISMA de la firma
MERLIN GUERIN o equivalents d’altres fabricants.
Els mecanismes de protecció i control es connectaran en el seu origen a un embarrat, el qual disposarà d'una
barra per a la connexió dels conductors de protecció de cada circuit. A aquesta barra es connectarà el conductor
de connexió a terra de la instal·lació. Igualment es connectarà a terra l'envolvent de l'armari i la porta.
Els mecanismes de protecció (interruptors magnetotèrmics i diferencials) estaran muntats sobre carrils i podran
ser accionats a través de les obertures existents en la placa de muntatge de l’armari. Aquesta placa serà interior,
quedant inaccessible un cop tancat l'armari, que podrà tancar-se amb clau.
Tots els mecanismes portaran la corresponent etiqueta d'identificació dels circuits. Aquestes etiquetes hauran de
ser de Fòrmica o alumini.
Es preveurà una reserva d’espai lliure per a futures ampliacions equivalent al 20% del total.

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS
Els circuits es protegiran contra els efectes de les sobreintensitats que puguin produir-se degut a sobrecàrregues
en els aparells d’utilització, defectes d’aïllament, curtcircuits o descàrregues elèctriques atmosfèriques.

LÍNIES GENERALS D’ALIMENTACIÓ.
La caixa general de protecció partirà la línia de derivació individual que la unirà al quadre de comptadors primer i
que continuarà després des dels comptadors fins al quadre de commutació o quadre de la zona:

La protecció contra sobreintensitats es realitzarà mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics de tall
omnipolar.
El límit de corrent admissible dels conductors quedarà garantit en tot cas per l’interruptor que serà de intensitat
nominal igual o inferior a aquest límit d’acord amb els criteris següents:

Les seccions de les línies previstes seran:
4 x 50 mm2

Subministrament principal

Ib < In < Iz

Els conductors seran unipolars i de tensió assignada 0,6/1 kV. Aquests cables seran no propagadors de l’incendi i
amb emissió de fums i opacitat reduïda, amb característiques equivalents a les de la norma UNE 211002
(designació RZ1 0,6/1 kV), i aniran entubats i en muntatge soterrar des de l’armari de comptadors fins l’edifici.

Iz < I2 < 1,45 Iz
Ib
In
Iz
I2

La caiguda de tensió màxima per a cada tipus de línia seran les següents:
Línia general d’alimentació:
Derivació a subquadres:
Línies enllumenat:
Línies de força:

1,00%
1,50%
3,00%
5,00%

El repartiment de les diferents potències de consum en les tres fases s’haurà de realitzar de tal forma que les tres
fases quedin el més compensades possible, tal i com s’indica a la ITC-BT-19 del vigent Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.

COMPTADORS

Intensitat del circuit.
Intensitat nominal del dispositiu de protecció.
Intensitat màxima admissible del cable.
Intensitat d’actuació del dispositiu de protecció.

La protecció contra curtcircuits estarà garantida per la capacitat de tall de l’interruptor que serà superior a la
màxima corrent de curtcircuit previsible en el punt de connexió.
Si l’interruptor que assegura la protecció contra sobrecàrregues no te la capacitat de tall suficient, la protecció
contra curtcircuits quedarà garantida per l’interruptor del qual deriva.
Les característiques dels elements de protecció contra sobrecàrregues s’adaptaran al que s’indica a la norma
UNE 20.460-4-43.
Els temps d’actuació del dispositiu haurà de complir l’expressió següent:

Els comptadors es muntaran, dins l’armari indicat a la façana lateral al costat de la sala de concerts.
D’acord amb la potència a contractar per a cada sector i per a un subministrament trifàsic a una tensió nominal de
400/230 V, s’instal·laran les unitats de comptadors següents:
Subministrament principal:

TMF10 (55 kW)

La instal·lació es realitzarà seguint les normes particulars de la companyia subministradora i es tindran en compte
les indicacions de la instrucció tècnica complementària BT-I.6.

√ t = K ( S / I ) => t = (K2 x S2) / I2
t
S
I
K

Durada en segons.
Secció en mm2.
Intensitat de curtcircuit efectiva en el punt.
Constant del tipus de conductor
115 cond. coure aïllant policlorur de vinil
135 cond. coure polietilè reticulat, butil, etilè-propilè.

Per altre banda s’ha de complir també
(Iccmín)2 x tdp < I2 x tIcc/In
Iccmín
tdp
I
tIcc/In

Intensitat de curtcircuit.
Temps de dispar dels dispositiu de protecció.
I2= K2 x S2
Relació entre la Int. de cc. / Int. Nominal del dispositiu de protecció.

Totes les línies i les seves proteccions acompliran les condicions anteriors, i en el quadre de càlculs elèctrics de
l’annex s’especifica, per cadascuna de les línies, el poder de tall dels interruptors automàtics. També s’indiquen
les característiques de les protecció contra sobreintensitats i sobrecàrregues a l’esquema de la instal·lació.

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
La protecció contra contactes directes es realitzarà mitjançant dispositius de tall per corrent diferencial residual
igual a 30 mA i per posada a terra de les masses metàl·liques.
D’acord amb la ITC BT24, la resistència a terra total de la instal·lació haurà de ser:

Aquesta instal·lació es completarà amb la xarxa equipotencial instal·lada en els locals humits, que tenen com
missió igualar els potencials entre les diferents parts metàl·liques d'aquells ambients. Aquesta unió es realitzarà
amb conductors aïllats de coure de secció no inferior a 6 mm². Hauran de connectar-se tots els elements
metàl·lics que pugin quedar a l'abast del públic.

PRESCRIPCIONS GENERALS DELS CONDUCTORS
Naturalesa dels conductors
Els conductors seran de coure electrolític recuit, amb aïllament de les característiques que s’indiquen als diferents
apartats d’aquesta memòria
La secció dels conductors a utilitzar, es determinarà tenint en compte la ITC-BT-19, pel que fa a intensitats
màximes admissibles i caigudes de tensió, garantint que entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt aquesta
és menor del 3 % per qualsevol circuit interior dels habitatges, del l3 % per al resta d’instal·lacions receptores
d’enllumenat i del 5% per la resta d’instal·lacions. Aquest valors es calcularan considerant la càrrega de tots els
equips susceptibles de funcionar simultàniament. La caiguda de tensió es podrà compensar entre l’obtinguda per
la derivació individual i les dels circuits interiors.
En els circuits trifàsics la secció del conductor de neutre serà igual a la dels conductors de fase per tal de
considerar possibles desequilibris així com l’efecte dels harmònics deguts a càrregues no lineals.

Rt<=Is/U
Per altra banda la secció dels conductors vindrà determinada per la corrent màxima admissible.
On:
U és la tensió de contacte límit convencional, per a locals secs 50V.
Is és la sensibilitat dels diferencials (0,03 A)
Per al nostre cas: Rt<= 1.666 Ohms. La posada a terra de la instal·lació garantirà una resistència inferior al 6
Ohms.

La corrent màxima admissible ve determinada per les característiques pròpies del conductor (secció, circuit
monofàsic o trifàsic i material d’aïllament) i pel sistema d’instal·lació.
Les corrents màximes admissibles considerades per al càlcul de la secció dels conductors són les que figuren a la
taula 1 de la instrucció ITC-BT-19.

En els locals humits es garantirà la seguretat de les persones col·locant els elements elèctrics a les distàncies
marcades pel ITC-BT-27

Identificació dels conductors

CONNEXIÓ A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ

Els conductors s’identificaran pel color del seu aïllament. Els conductors de fase seran de color marró o negre, el
neutre serà de color blau i s’utilitzarà la identificació verd-groc per als conductors de protecció.

En principi ja existeix elèctrode de terra en l’edifici al qual està previst connectar la nova instal·lació. Malgrat això
es realitzarà una mesura del valor de la resistència de connexió a terra i de l’estat de la instal·lació.
En cas que el valor no sigui correcte o l’estat de conservació sigui deficient es realitzaran el treballs d’adequació
per a aconseguir deixar el conjunt d’elements de la connexió a terra en òptimes condicions de funcionament.
En el cas que calgui millorar la instal·lació de connexió a terra de l’edifici es realitzarà ampliant la existent amb un
elèctrode format per un cable de coure nu de 35 mm² de secció soterrat al qual es connectaran diferents piquetes
d'acer courejat.
La unió entre els diferents elements de la instal·lació de connexió a terra (conductors, piquetes, masses
metàl·liques) es realitzarà mitjançant soldadura aluminotèrmica.
La resistència prevista de connexió a terra haurà de ser inferior als 10 ohm. Un cop realitzada la instal·lació haurà
de comprovar-se que el valor de projecte (10 ohm) s'ha aconseguit. De no ser així hauran de clavar-se mes
piquetes de connexió a terra fins a aconseguir-lo.
Per a la mesura de la connexió a terra s'instal·larà una caixa d'unió de born seccionable.
Després del born seccionable es distribuirà la xarxa de terres fins al quadre general.

Conductors de protecció

Les línies interiors d’enllumenat i endolls es podran realitzar amb conductors de tensió assignada 750 V, de
designació UNE H07Z1-K, no propagador de les flames, emissió de fums i opacitat reduïdes i lliure d’halògens, de
750 V d’aïllament nominal.

Els conductors de protecció seran del mateix metall que l’utilitzat per als conductors de fase de la instal·lació i per
tant la seva secció vindrà determinada pel que s’indica a la taula 2 de la ITC-BT-19:

Les característiques d’aquests conductors seran les següents:

Secció dels conductors de fase
(mm2)

Secció del conductor de protecció
(mm2)

S < 16

S (*)

16 < S < 35

16,00

S > 35

S/2

(*) Mínim de 2,5 si el conductor de protecció no forma part de la
canalització però té protecció mecànica
(*) Mínim de 4 si el conductor de protecció no forma part de la canalització
i no té protecció mecànica

Conductor: coure
Flexibilitat: classe 5, segons UNE 21022.
Temperatura màxima en el conductor: 70ºC en servei continu, 160ºC en curtcircuit,
segons norma UNE 21123.
Aïllament: Amb mescla especial a base de poliolefines, tipus DIX3, en colors negre,
blau, marró, gris, groc-verd i vermell
Norma constructiva: UNE 211002., Temperatura de servei (instal·lació fixa): -40oC,
+70oC, Tensió nominal de servei: 750V, Assaig de tensió en c.a. durant 5 minuts:
2.000 V, no propagadors de l’incendi, no propagadors de la flama, i amb emissió de
fums i opacitat reduïdes, tipus AFUMEX 750 de Prysmian o similar d’altre fabricant

No s’utilitzaran conductors de protecció comú per instal·lacions de tensions nominals diferents.
Els conductors de protecció s’instal·laran en la mateixa envolvent que els dels conductors actius.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE LES CANALITZACIONS

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i químic,
especialment en els passos a través dels elements de la construcció.

Prescripcions generals

Repartiment de càrregues

Es podrà utilitzar un tub o compartiment comú per a diversos circuits (els conductors estaran aïllats per la tensió
assignada més elevada)

Es projecta la distribució de circuits monofàsics de manera que s’obtingui el major equilibri entre fases, tal com
indica el quadre de l’annex.

Tipus de conductors
Els conductors que alimentin altres subquadres, equips de clima o maquinària, i els trams de distribució general
per a enllumenat o endolls seran, en general, de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació UNE RZ1 0,6/1 KV, no
propagador de les flames, emissió de fums i opacitat reduïdes i lliure d’halògens, de 1000 V d’aïllament nominal.
Les característiques d’aquests conductors seran les següents:
Conductor: coure

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que entre las
superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distancia mínima de 3 cm. Per altra banda les canalitzacions
elèctriques no es situaran per sota d’altres que puguin originar condensacions a no ser que es prenguin les
mesures necessàries per evitar els efectes d’aquestes condensacions.
Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins el mateix canal o conducte de la
instal·lació quan es compleixin simultàniament aquestes dues condicions:
La protecció contra contactes indirectes està assegurada per algun dels sistemes indicats en la instrucció ITC-BT24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com elements conductors.
Las canalitzacions elèctriques estan convenientment protegides contra els perills que pot suposar la seva
proximitat a les altres canalitzacions tenint en compte les característiques d’aquestes i els fluids canalitzats.

Flexibilitat: classe 5, segons UNE 21022.
Temperatura màxima en el conductor: 90ºC en servei continu, 250ºC en curtcircuit,
segons norma UNE 21123.
Aïllament: Amb mescla especial a base de poliolefines, tipus DIX3.
Coberta: Mescla especial termoplàstica, no propagadora de la flama i opacitat reduïda
en l’emissió de fums (no halògens), tipus Z1 i de color negre.
Norma constructiva: UNE 21123-4, Temperatura de servei (instal·lació fixa): -40ºC,
+90ºC, Tensió nominal de servei: 0,6/1 kV, Assaig de tensió en c.a. durant 5 minuts:
3.500 V, no propagadors de l’incendi, no propagadors de la flama, i amb emissió de
fums i opacitat reduïdes, tipus AFUMEX 1000V de Prysmian o similar d’altre fabricant

L’accessibilitat de les canalitzacions haurà de permetre la fàcil maniobra, inspecció i accés a les connexions.
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i
elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.

Condicions particulars

Resistència a la penetració de l’aigua

2

Contra gotes d’aigua en caiguda
vertical quan el sistema de tubs està
inclinat 15 °

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i
composats

2

Protecció interior i exterior mitjana

El sistema d’instal·lació seleccionat és el de conductors aïllats dins tubs protectors.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V i els tubs compliran el que s’estableix en la
ITC-BT-21.

Resistència a la tracció

No declarada

Pas a través d’elements de la construcció

Resistència a la propagació de la flama

El pas de les canalitzacions a través d’elements de la construcció, com murs, envans i sostres es realitzarà
d’acord amb les prescripcions següents :

Resistència a las carregues suspeses

1

No propagador
No declarada

No es realitzaran connexions o derivacions dels cables en aquests passos.
Les canalitzacions es protegiran contra els deterioraments mecànic, químic i els efectes de la humitat.

Els diàmetres a emprar en funció del nombre i secció dels conductors vindrà determinat per la taula 2:

Es prendran les mesures necessàries per evitar el pas d’aigua per les canalitzacions elèctriques.
En el cas que las canalitzacions siguin de natura diferent a una i l’altra banda del pas aquest s’efectuarà amb la
canalització corresponent al local de prescripcions més severes.
Per la protecció mecànica del cables en la longitud del pas, es disposaran dins tubs normals o motllures si la
longitud es igual o inferior a 20 cm. Si la distància es superior els tubs hauran de ser de característiques iguals a
les indicades en la taula 3 de la ITC-BT-21

Tipus i característiques de les canalitzacions
La connexió de les línies d’alimentació general i dels equips de climatització s'ha previst realitzar-la amb
conductors multipolars de 0,6/1 kV d'aïllament. Aquest conductors es portaran sobre canals metàl·liques amb
tapa.
Per a les distribucions a punts d’enllumenat i endolls s’utilitzaran tubs plàstics rígids en muntatge superficial I tubs
curvables en muntatge encastat o per l’interior de fals sostre.
Les característiques dels tubs rígids seran les que s’indiquen a la taula 1 de la ITC-BT-21
Característica

Codi

Grau

Resistència a la compressió

4

Forta

Resistència a l’impacte

3

Mitjana

Temperatura mínima d’instal·lació servei

2

- 5 ºC

Temperatura màxima d’instal·lació servei

1

+ 60 °C

Resistència al curvat

1-2

Rígid/curvable

Propietats elèctriques

2-2

Continuïtat elèctrica/aïllant

4

Contra objectes D ≥ 1mm

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

Secció
Diàmetre exterior dels tubs (mm)
nominal de los
conductors
unipolars
(mm2)
Número de conductors
1

2

3

4

5

1,50

12

12

16

16

16

2,50

12

12

16

16

20

4

12

16

20

20

20

6

12

16

20

20

25

10

16

20

25

32

32

16

16

25

32

32

32

25

20

32

32

40

40

35

25

32

40

40

50

50

25

40

50

50

50

70

32

40

50

63

63

95

32

50

63

63

75

120

40

50

63

75

75

150

40

63

75

75

--

185

50

63

75

--

--

240

50

75

--

--

--

Per a més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar en el
mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 2,5 vegades la secció ocupada pels conductors.

Les característiques dels tubs curvables per a instal·lacions en parets i sostres seran les que s’indiquen a la taula
3 de la ITC-BT-21:

Característica

Codi

Grau

Resistència a la compressió

2

Lleugera

Resistència a l’impacte

2

Lleugera

Temperatura mínima d’instal·lació servei

2

- 5 °C

Temperatura màxima d’instal·lació servei

1

+ 60 °C

1-2-3-4

Qualsevol de les especificades

Resistència al curvat
Propietats elèctriques

No declarades

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

Resistència a la penetració de l’aigua

Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i
composats

4

Contra objectes D ≥ 1 mm

2

Contra gotes d’aigua en caiguda
vertical quan el sistema de tubs
està inclinat 15 °

2

Resistència a la tracció

Protecció interior i exterior mitjana
No declarada

Resistència a la propagació de la flama

1

Resistència a las carregues suspeses

No propagador
No declarada

Els diàmetres a emprar en funció del nombre i secció dels conductors vindrà determinat per la taula 5:

Secció
Diàmetre exterior dels tubs (mm)
nominal de los
conductors
unipolars
(mm2)
Número de conductores
1

2

3

4

5

1,50

12

12

16

16

20

2,50

12

16

20

20

20

4

12

16

20

20

25

6

12

16

25

25

25

10

16

25

25

32

32

16

20

25

32

32

40

25

25

32

40

40

50

35

25

40

40

50

5o

50

32

40

50

50

63

70

32

50

63

63

63

95

40

5o

63

75

75

120

40

63

75

75

-

150

50

63

75

-

--

185

50

75

--

--

-

240

63

75

--

--

--

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes de material aïllant. La unió dels conductors
es realitzarà mitjançant borns de connexió o regletes, però mai per simple retorciment.

CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ
Per al càlcul de la potència a contractar i de les seccions dels conductors de cada circuit, s'ha utilitzat un full de
càlcul. Els resultats obtinguts s'hi troben a l'annex corresponent. El procediment de càlcul s'explica en els apartats
següents.

CÀLCUL DE LA POTÈNCIA A CONTRACTAR.
El càlcul de la potencia a contractar es basa en les potències previstes per a cada circuit que són utilitzades per al
càlcul de la secció necessària.
A cadascuna d'aquestes potències se li assigna un coeficient de simultaneïtat respecte a les altres càrregues en
funció de la utilització prevista. La suma dels productes de les càrregues previstes multiplicades pels seus factors
de simultaneïtat dóna la potència simultània de la instal·lació.
En base a aquest valor es selecciona el mòdul normalitzat de contractació immediatament superior que és el que
es considera com la potència necessària a contractar.

CÀLCUL DELS CONDUCTORS

4 - RV 0,6 / 1 kV

El càlcul de la secció dels conductors s'ha fet amb un full de càlcul que determina la secció necessària per a
aconseguir una caiguda de tensió igual o inferior a la exigida i de forma que la corrent que circuli pel cable sigui
igual o inferior a l’admissible segons les taules corresponents del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Instruccions Tècniques Complementàries.

5 - RZ1 0,6 / 1 kV

3er-4rt dígit – Sistemes d’instal·lacions:
A1 - Conductors aïllats en tubs encastats en parets aïllants.

Les dades necessàries per a realitzar aquest càlcul (sector esquerra del full) són les següents:

A2 - Cables multiconductors en tubs encastats en parets aïllants.
B1 - Conductors aïllats en tubs en muntatge superficial o encastats en obra.

Potència (P)

Potència activa del circuit en W.

Factor (Fc)

Factor de càlcul utilitzat per a dimensionar la secció del conductor en els
determinats circuits.

B2 - Cables multiconductors en tubs en muntatge superficial o encastats en obra.

cas de

C - Cables multiconductors directament sobre la paret.
E - Cables multiconductors a l'aire lliure. Distància a la paret no inferior a 0,3 D.

Per a enllumenat amb làmpades de descàrrega aquest factor serà igual a 1,8 segons la
instrucció tècnica complementària ICT-BT-09, per alimentació a motors es faran servir els
coeficients indicats en la instrucció ICT-BT-47.

F - Cables unipolars en contacte mutu. Distància a la paret no inferior a D

Cos fi

Valor del factor de potència previst per al circuit.

H - Cables unipolars en muntatge soterrat sota tub.

Longitud (L)

Longitud de la línia a calcular en m.

J - Cables multiconductors en muntatge soterrat sota tub.

e. adm (e)

Caiguda de tensió en tant per cent admissible per a la línia segons el criteri de càlcul o la
seva utilització (per exemple 1% per a línies generals d’alimentació, 2% per a línies a
subquadres, 3% per a circuits finals d'enllumenat i 5% per circuits d'altres usos).
Aquests valors són la màxima caiguda admissible al final de la línia, acumulant-se els
valors de les caigudes dels trams anteriors.

Origen

Indica el número de la línia anterior en cas de que derivi d'una altra.

F. agrp (Fa)

Factor de correcció a considerar segons UNE 20.460

S. mín

Límit de secció mínima desitjada

F. sim

Factor de simultaneïtat per al càlcul de la potència a contractar segons s'ha indicat al punt
anterior

S. comp

Indica si la potència del circuit ha de considerar-se per al càlcul de la potència a contractar
del subministrament complementarien instal·lacions amb dos subministraments.

Codi

Codificació numèrica de 3 o 4 dígits de les característiques del circuit, tipus de cable,
aïllament i tipus d'instal·lació segons la clau següent:

1er dígit - característiques del circuit

G - Cables unipolars en contacte mutu. Distància a la paret no inferior a D

Les fórmules utilitzades per als càlculs són les següents :

Per circuits trifàsics:

e=

I=

100 ⋅ P ⋅ Fc ⋅ L
48 ⋅ cos ϕ ⋅ S ⋅ U

P ⋅ Fc
3·U ⋅ cos ϕ

Per circuits monfàsics:

e=

100 ⋅ P ⋅ Fc ⋅ 2 L
48 ⋅ cos ϕ ⋅ S ⋅ U

I=

P ⋅ Fc
U ⋅ cos ϕ

1 - circuit monofàsic (fase-neutre)
2 - circuit monofàsic (fase-fase)
3 - circuit trifàsic
4 - circuit trifàsic amb neutre

On S es la secció en mm2 i U la tensió del circuit.
2on dígit - tipus de cable:
1 - H07V (750 V)
2 - H07Z1 (750 V)
3 - VV 0,6 / 1 kV

En ANNEX I3 s’inclou el CÀLCUL DE BAIXA TENSIÓ

AN I4. ENLLUMENAT

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Amb el fi de dotar els edificis d'un enllumenat d'emergència en cas de falta del subministrament de la xarxa de la
companyia, o per descens de la tensió per sota del 70 % del valor nominal, s'han previst llumeneres d'emergència
de tipus autònom que proporcionin una il·luminació que permeti senyalitzar les sortides i il·luminar de forma
suficient les vies d'evacuació del edifici.

La instal·lació d’enllumenat es basa en la utilització de llumeneres fluorescents i de LEDs adaptades a les
característiques de cada espai i us.

PARÀMETRES DE DISSENY
Pel disseny de la instal·lació es consideraran els tres factors fonamentals que determinen el confort visual de la
instal·lació d'enllumenat.
Nivell d'il·luminació
Índex de reproducció del color
Índex d'enlluernament

Els recorreguts d'evacuació han de tenir un nivell d’ Il·luminància horitzontal mínim d'1 lux. Les zones on es trobin
situats els equips de protecció contra incendis i els quadres de distribució de l'enllumenat la Il·luminància serà
com a mínim de 5 lux.
Els equips utilitzats seran llumeneres autònomes amb acumuladors de Cd-Ni amb làmpades fluorescents de
xènon, de 300 lm de flux lumínic i un àrea de cobertura de 60 m². Aquests equips compliran les normes UNE-EN60.598 i UNE 20.062

En ANNEX I4 s’inclouen els CÀLCULS LUMÍNICS.

NIVELLS D'IL·LUMINACIO I UNIFORMITAT
S'adoptaran com nivells mitjos mínims d'il·luminació i uniformitats mitges per al càlcul de la instal·lació els
següents valors:
Ús
Aules i despatxos

Nivell
500 lux

Uniformitat
0,40

Circulacions

200 lux

0,40

Serveis

200 lux

0,40

REPRODUCCIÓ DE COLOR
L'índex de reproducció cromàtica dels fluorescents a utilitzar en l'enllumenat interior no haurà de ser inferior al 85
%, amb una temperatura de color de 3.000°K (color 83).

ENLLUERNAMENT
Per a evitar l'enlluernament s'han triat llumeneres apantallades o amb difusors, que en condicions normals d'us
impedeixen la visió directa de la font de llum.

AN I5. CLIMATITZACIÓ
Estació

Temperatura
operativa (ºC)

Humitat relativa
(%)

NORMATIVA

Estiu

24

60

La normativa considerada pel disseny i càlcul de la instal·lació és la següent:

Hivern

22

50

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Real Decret 1027/2007 de 20 de juliol de 2007 i
Instruccions Tècniques Complementàries.
Document DB-SI / Seguretat en cas d’incendi, del Codi tècnic de la Edificació (real Decret 314/2006, del
17 de març)
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Decret
842/2002, del 2 d’agost. BOE nº 224 del 18 de setembre del 2002)
UNE-EN 15251 ‘Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación energètica
de edificisio incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas iluminación y ruido’

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

El càlcul de les càrregues s’ha realitzat adoptant aquests valors com paràmetres de càlcul.

Velocitat mitjana de l’aire
La velocitat de l’aire en la zona ocupada es mantindrà dins els límits de benestar tenint en compte l’activitat de les
persones i la seva vestimenta, així com la temperatura de l’aire i la intensitat de la turbulència.
Donat que el sistema adoptat es de difusió per mescla el valor límit de la velocitat de l’aire vindrà donat per
l’expressió següent, considerant un a turbulència del 40% i un PPD per corrents d’aire del 15%:
V = t /100 – 0,07
Substituint el valor de la temperatura per l’adoptat per condicions d’hivern:

Les característiques de la instal·lació venen determinades per les característiques constructives de l’edifici i les
condicions d’ús dels diferents espais.
El sistema de clima es pot considera que estarà format per 2 subsistemes independents: un per a la sala
Polivalent i un altre per a la resta de l’edifici.

V= 22 / 100 – 0,07 = 0,15 m/s
La velocitat de l’aire podrà ser més gran fora de les zones ocupades.
Categoria de la qualitat de l’aire interior

Les unitats exteriors de climatització es disposaran a la planta coberta de l’edifici en un recinte deprimit respecte
la resta de la coberta alta de l’edifici, en el que també es muntaran les unitats de tractament d’aire.
Per a la climatització de la sala Polivalent s’ha previst una unitat de tractament d’aire amb bateria d’expansió
directa que es connectarà a una unitat exterior de bomba de calor específica per aquest equip. Aquesta unitat
serà la encarregada de l’aportació i extracció de l’aire de ventilació de l’espai i disposarà del corresponent
recuperador de calor.
Per a la resta de recintes de l’edifici es preveu també el muntatge d’una unitat de tractament d’aire amb bateria
d’expansió directa que es connectarà a una unitat. Aquesta unitat realitzarà l’aportació i extracció de l’aire de
ventilació dels diferents espais a través d’un sistema de conductes específic.
Per altra banda en cada recinte es muntarà una unitat interior que es connectarà a una bomba de calor exterior
de tipus VRV. D’aquesta forma cada espai disposarà d’un sistema de control i regulació de temperatura
independent.

Pel tipus d’us de l’edifici la qualitat de l’aire interior correspondrà a una de les categories indicades a l’apartat
IT.1.14.2.2 del RITE.
En aquest cas la categoria corresponent serà la IDA2 (aire de bona qualitat) als espais d’oficines, aules i similars
A la sala de concerts de la planta baixa la categoria corresponent serà la IDA3.
Cabal mínim de l’aire de ventilació exterior

El càlcul del cabal mínim de ventilació per aconseguir la categoria de qualitat de l’aire interior indicada
es calcula d’acord amb el mètode indirecte del cabal d’aire per persona.
El cabal serà doncs de 12,5 dm3/s per persona (IDA2) segons la taula 1.4.2.1 del RITE per als espais
d’oficines i aules i de 8 dm3/s per persona (IDA3) en la sala Polivalent.

BENESTAR I HIGIENE
Filtració
Temperatura operativa i humitat relativa
Les condicions interior de disseny de la temperatura operativa i de la humitat relativa s’han fixat en base a
l’activitat metabòlica de les persones, grau de vestimenta i percentatge estimat d’insatisfets (PPD).
S’han considerat el valors estàndard per a persones amb activitat metabòlica sedentària d’1,2 met, amb grau de
vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i 1 clo a l’hivern i un PPD entre el 10 i el 15%, i per tant s’han seleccionat el valors
següents:

D’acord amb la taula 1.4.2.5 del RITE i considerant una qualitat de l’aire exterior ODA 2 (aire amb concentracions
altes de partícules i, o de gasos contaminants) donada la situació urbana de l’edifici la classe de filtració tant per
al tractament de l’aire de l’edifici serà F6+F8 (IDA2) i de tipis F5+F7 per a la sala de concerts (IDA3)
Aquest sistema de filtrat disposarà de prefiltres G4 per prolongar la vida dels filtres. El filtres finals es muntaran
desprès de la secció de tractament i del ventilador d’impulsió.

Les unitats de recuperació disposaran d’elements de filtrat de tipus F6 com a mínim.

Aire d’extracció
L’aire d’extracció procedent dels locals climatitzats es classifica en la categoria AE 1 (espais on les emissions
contaminants procedeixen dels materials de construcció i decoració i en les que no es pot fumar).
Aquest aire no serà recirculat, sinó que passarà pels recuperadors indicats a l’apartat precedent per tal de
realitzar un pretractament de l’aire exterior de ventilació a impulsar
Obertures de servei per a neteja dels conductes i plennums d’aire.
La xarxa de conductes disposarà d’obertures de servei per tal de permetre les operacions de neteja i desinfecció.

Qualitat de l’ambient acústic

Generació de fred. Requeriments mínims d’eficiència energètica dels generadors de fred.
Els condensadors de les bombes de calor s’han calculat per a una potència de funcionament nominal en
condicions de temperatura exterior igual a la del percentil més exigent més 3 ºC. Com es tracta de bombes de
calor el funcionament en condicions de calor serà la temperatura humida del nivell percentil mes desfavorable
menys 2 ºC.

Generació de fred. Graonament de la potència
Els sistema de climatització per VRV amb unitats accionades amb variador de freqüència (inverter) permet
l’adaptació del consum a les necessitats tèrmiques de la instal·lació realitzant-se una corba d’adaptació contínua
sense salts.

Eficiència energètica dels sistemes de control

La instal·lació complirà l’exigència del document DB-HR Protecció en front al soroll del Codi Tècnic de l’Edificació.

La instal·lació estarà dotada de termòstats de temperatura ambient que controlaran el funcionament de les unitats
de forma que en tot moment es mantinguin en el local les condicions de disseny previstes, ajustant els consums
d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica.

COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTIC

Cap dels ventiladors prevists en la instal·lació vehicula un cabal superior a 5 m3/s.

Procediment de verificació

El sistema de control de la instal·lació projectades és de categoria THM-C3, segons la classificació establerta en
la taula 2.4.3.1 de la IT.1 del RITE. Es dir el sistema controla la variació de la temperatura del fluid portador (aire),
en funció de la temperatura exterior i de la temperatura de l’ambient de la zona climatitzada, tant en règim de
calefacció com de refrigeració.

Per a la correcta aplicació d’aquesta exigència s’adopta el procediment simplificat que consisteix en l’adopció de
solucions basades en la limitació indirecta del consum d’energia de la instal·lació tèrmica mitjançant el
compliment dels valors límit i les solucions especificades a la IT 1.2 per a cada sistema o subsistema dissenyat.
Per això se seguirà la seqüència de verificacions següent:

La qualitat de l’aire del local serà de tipus continu, es dir de categoria IDA-C1 segons la taula 2.4.3.2 de la IT.1
del RITE. La qualitat de l’aire es mantindrà, sempre, en condicions adequades mitjançant l’aportació continua
d’aire exterior.

a) Compliment de la exigència d’eficiència energètica en la generació de calor i fred de l’apartat 1.2.4.1.
b) Compliment de l’exigència d’eficiència energètica en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred
de l’apartat 1.2.4.2.
c) Compliment de l’exigència d’eficiència energètica de control de les instal·lacions tèrmiques de l’apartat
1.2.4.4.

Comptabilització dels consums
La instal·lació disposarà d’un comptador d’energia elèctrica que mesurarà i registrarà el consum d’energia
específic de la mateixa.

d) Compliment de l’exigència de comptabilització de consums de l’apartat 1.2.4.5.

Recuperació d’energia

e) Compliment de l’exigència de recuperació d’energia de l’apartat 1.2.4.5.

La instal·lació de ventilació tant dels espais en que el tractament de l’aire de ventilació es realitza de forma
diferenciada com e el cas de que es realitza de forma conjunta amb el tractament tèrmic interior es disposarà
d’un sistema de refredament gratuït per aire exterior (freecooling) a través del climatitzador d’aportació i extracció
d’aire de ventilació, els quals disposaran també d’un recuperador estàtic de plaques.

f)

Compliment de l’exigència d’aprofitament d’energies renovables de l’apartat 1.2.4.6.

g) Compliment de l’exigència de limitació de la utilització d’energia convencional de l’apartat 1.2.4.7.

Zonificació
Criteris generals
La potència màxima de les unitats de generació de producció de fred/calor s’ajustarà a la demanda màxima de les
instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids
portadors, així com l’equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport dels fluids.
Els generadors seran les unitats exteriors de bomba de calor del sistema VRV que s’han descrit anteriorment.

Com ja s’ha indicat la instal·lació ha estat dividida en quatre zones independents per tal de poder adaptar el
funcionament de la instal·lació tant com sigui possible a les condicions d’ús i utilització de l’edifici així com a les
seves característiques constructives.
Limitació de la utilització d’energia convencional
No s’utilitzaran dispositius d’escalfament d’efecte Joule

SIMBOLOGIA DE CLIMATITZADORS

No es climatitzaran els locals no habitables
No s’utilitzaran sistemes de climatització basats en l’acció simultània de fluids de temperatura oposada.
No s’utilitzaran combustibles sòlids d’origen fòssil.

SÍMBOL
DAHU 1
Climatitzador/Ventilació
Sala Polivalent

MODEL
CLIMATITZADOR VERTICAL AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC PER A
CLIMATITZACIÓ SALA POLIVALENT, AMB FREE COOLING AMB
BATERIA D'EXPANSIÓ DIRECTA DE LA FIRMA 'DAIKIN' O
EQUIVALENT.
POTENCIA FRIGORÍFICA: 24,1 KW
DIMENSIONES: 1700x3190x1240 mm (HxAxF)
CAUDAL: 4.800 m3/h

DAHU 2
Ventilació edifici

CLIMATITZADOR VERTICAL AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC PER A
TOT AIRE EXTERIOR, AMB FREE COOLING AMB BATERIA
D'EXPANSIÓ DIRECTA DE LA FIRMA 'DAIKIN' O EQUIVALENT.
POTENCIA FRIGORÍFICA: 3,4 KW
DIMENSIONES: 1580x2990x920 mm (HxAxF)
CAUDAL: 2.300 m3/h

COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES DE SEGURETAT
Seguretat en generació de fred
Els generadors de refrigeració tindran, a la sortida de cada evaporador, un pressòstat diferencial o un interruptor
de flux enclavat elèctricament amb el arrencador del compressor.

Xarxes de canonades i conductes
En la instal·lació prevista no hi ha xarxa de canonades d’aigua.
Tots els equips autònoms partits disposaran de vàlvules de tancament en l’entrada i sortida del fluid portador, així
com un dispositiu manual o automàtic per a modificar les aportacions tèrmiques. Una de les vàlvules serà
específicament destinada al equilibrat del sistema.
DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS
Tal com s’ha indicat es muntaran diferents unitats interiors de tipus VRV per a la climatització dels espais
interiors.

MODEL

POTÈNCIA
REF / CAL
(kW)

CABAL
(m3 /h)

DIM. mm
(HxAxF)

PES
(kg)

CONSUM
(W)

FXLQ25P
FXLQ32P
FXLQ50P
FXLQ63P
AQ71C

2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
5,6 / 6,3
7,1 / 8,0
6,8 / 7,5

420
480
840
960
1080

600x1000x232
600x1140x232
600x1420x232
600x1420x232
290x1050x238

27
32
38
38
13

49
90
110
110
--

Aquestes unitats seran de tipus consola per a impulsió directa.
Les característiques d’aquest equips seran les següents:
Els equips i situació d’aquests serà la que s’indica a la taula següent:
SIMBOLOGIA UNITATS EXTERIORS VRV / INVERTER
SÍMBOL
RXYQ20T
Climatització Edifici

MODEL
UNITAT EXTERIOR VRVIII, MODEL RXYQ20T DE LA FIRMA
'DAIKIN' AMB FUNCIÓ BOMBA DE CALOR.
POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 56,0 KW
POTÈNCIA CALORÍFICA: 63,0 KW
DIMENSIONS: 1685x1240x765 mm (HxAxF)

RYYQ8P
Climatització/ Ventilació
Sala Polivalent

UNITAT EXTERIOR VRVIII, MODEL RYYQ20T DE LA FIRMA
'DAIKIN' AMB FUNCIÓ BOMBA DE CALOR.
POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 22,4 KW
POTÈNCIA CALORÍFICA: 25,0 KW
DIMENSIONS: 1685x930x765 mm (HxAxF)

ERQ1000AV1
Ventilació edifici

RZQSG71L3V1
Climatització Sala Rack

UNITAT EXTERIOR VRVIII, MODEL ERQ100AV1 DE LA FIRMA
'DAIKIN' AMB FUNCIÓ BOMBA DE CALOR.
POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 11,2 KW
POTÈNCIA CALORÍFICA: 12,5 KW
DIMENSIONS: 1345x900x3205 mm (HxAxF)
UNITAT EXTERIOR EXISTENT SISTEMA INVERTER, MODEL
RZQSG71L3V1 DE LA FIRMA 'DAIKIN', AMB FUNCIÓ BOMBA DE
CALOR.
POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 6,8 KW
POTÈNCIA CALORÍFICA: 7,5 KW

Unitats exteriors de bombes de calor
Unitats exteriors de bomba de calor tipus RXYQ i RYYQ per a equips de cabal variable de refrigerant per a
sistemes de 2 tubs, de potència segons taula anterior, amb ventiladors axials, compressors tecnologia inverter i
refrigerant R410a, de la firma DAIKIN o equivalent.
Unitats exterior de bomba de calor tipus ERQ per a sistema partit (1x1) bomba de calor, tipus DC Inverter, amb
compressor ‘scroll’, per a instal·lacions amb unitats de tractament d'aire (UTA) de potència segons taula anterior,
amb refrigerant R410a, de la firma DAIKIN o equivalent.

Unitats interiors de bombes de calor

Unitats interior model FXLQ tipus partit per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, de potència de calefacció i refrigeració segons taula, amb control per cable, de la firma 'DAIKIN' o
equivalent.

Climatitzadors
Unitats de tractament d'aire tipus DAHU, configuració horitzontal, cabal i potència segons taula, construïda amb
perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx (escuma de poliuretà) de 42 mm de gruix, amb acabat interior en
galvanitzat i exterior en plastisol, incloent recuperador de plaques i bateria d'expansió directa, bancada pròpia,

portes d'inspecció i connexions flexibles per connexió a conductes en les preses per a impulsió i retorn d'aire,
amb ventiladors independents d'impulsió i de retorn. Primer nivell de filtrat (impulsió i retorn) G4 + F6, i segon
nivell de filtratge (impulsió) F8 (possibilitat de F7 o F9).
Sèrie amb certificació Eurovent amb les següents característiques mecàniques d'acord amb la normativa EN1886:
Resistència mecànica: D1, Fuites d'aire a-400pa / +700 Pa: L1/L2, Bypass filtres: F9, Transmitància tèrmica: T3,
Pont tèrmic: TB3. En els recuperadors de plaques s'inclou el humectador adiabàtic en retorn. Equips de la firma
DAIKIN o equivalent.

Inicialment, es determina el cabal d’aire que passarà per cadascun dels trams que formen la xarxa de ventilació o
climatització que s’està tractant.
La pèrdua de càrrega unitària es calcula fixant la velocitat del tram d’entrada i mitjançant la corba Q-V-D-∆P d’un
conducte d’un material concret, s’obté la pèrdua de càrrega per metre del primer tram.
Per les dificultats que comporta introduir aquesta corba en el full de càlcul, s’utilitza una fórmula que l’aproxima
bastant bé:

v 2.47 ⋅ f
∆P
=
L
5.378 ⋅ Q 0.607

CONDUCCIONS FRIGORÍFIQUES SISTEMA VRV
Cada unitat exterior tindrà un circuit independent de dos tubs (líquid – gas) del que amb unitats específiques de
derivació es realitzaran les bifurcacions pertinents fins a unitats interiors..

on:

La distribució hidràulica es realitzarà amb tubs frigorífics de coure soldats per capil·laritat dels diàmetres indicats
als plànols i esquemes de la instal·lació.

v
f
Q

Aquest tubs s’aïllaran amb aïllament d’escumes elastomèriques. Els gruixos d’aquests aïllament variaran en
funció del diàmetre del tub. Per a tubs de diàmetre igual o inferior a 1”1/4 el gruix serà de 20 mm, per a diàmetres
superiors el gruix serà de 30 mm com a mínim.
Les canonades que s’instal·lin en exteriors, s’aïllaran amb un gruix suplementari de 20 mm i es protegirà
l’aïllament contra les condicions climatològiques adverses instal·lant aquestes canonades dins de safates
metàl·liques i amb un recobriment de xapa d’alumini de 0,6 mm de gruix.
Les canonades s’han dimensionat d’acord amb el catàleg tècnic del fabricant de les màquines climatitzadores

DISTRIBUCIÓ D’AIRE
Els conductes rectangulars de distribució interior d'aire es realitzaran amb conductes de fibra de vidre de tipus
ISOVER NETO o equivalent en els sostre de les plantes.
Els conductes interiors de la planta soterrani -2 es realitzaran amb conductes metàl·lics amb el mateix aïllament
de tipus ISOVER NETO.
En tot cas els conductes estaran formats per materials de les característiques i gruixos necessaris per a que
tinguin la suficient resistència per a suportar els esforços deguts al seu pes, moviment de l’aire, als propis de la
seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu funcionament. Els
conductes no podran contenir materials solts, les superfícies interiors seran llises i en cap cas podran contaminar
l’aire circulant en condicions normals de treball.
Amb la finalitat d’evitar la transmissió de vibracions, formació de condensacions i de corrosió, entre els conductes
i els suports metàl·lics s’interposarà una material flexible no metàl·lic.
Amb la finalitat d’evitar la transmissió de vibracions, formació de condensacions i de corrosió, entre els conductes
metàl·lics i els suports metàl·lics s’interposarà una material flexible no metàl·lic.
Per al càlcul de les seccions dels conductes d’aires s’ha utilitzat com a mètode de càlcul, el mètode de pèrdua de
càrrega constant. Aquest sistema s‘ha desenvolupat en un full de càlcul.
Aquest mètode consisteix en fixar la pèrdua de càrrega a partir de les característiques del primer tram, i
dimensionar la resta de trams per tal que aquesta pèrdua de càrrega es mantingui constant per a tots els ramals.
El càlcul es realitza segons el procediment següent.

velocitat de l’aire en el tram [m/s]
factor de rugositat segons el material dels conductes.
cabal que circula pel tram en curs de càlcul, que s’obté com a
suma de les cabals dels seus trams fills [m3/h]

∆P
pèrdua de càrrega unitària [mmca/m]
L

Una vegada s’ha calculat la pèrdua de càrrega per metre, es calculen les velocitats de l’aire en cadascun dels
trams utilitzant la mateixa fórmula que abans però calculant aquest cop, la velocitat:

 ∆P 


v = 2 ⋅ Q 0.25 ⋅  L 
 f 





0.42

Les dimensions del conducte es determinen a partir del cabal i la velocitat, que permeten determinar la secció del
conducte i partir d'aquesta el diàmetre equivalent i finalment l'alçada i amplada del conducte. Amb aquest finalitat
s'utilitzen les expressions següents:
Diàmetre equivalent del conducte:

S=

Diàmetre comercial conducte:
Amplada del conducte:

D = 1 .3 ⋅

π ⋅d 2
4
diàmetre equivalent amb increments de 50 mm.
es fixa el canto del tram (H) i es dóna l’amplada
del conducte (L) en funció de la expressió:

( H ⋅ L)0.6255
( H + L)0.251

Per últim el full de càlcul proporciona la pressió necessària del ventilador i la pèrdua necessària a cada sortida per
a l’equilibrat de la instal·lació.

ELEMENTS TERMINALS
Per a la impulsió i el retorn de l’aire als locals s’utilitzaran dos tipus d’elements terminals. Per a la impulsió
s’utilitzaran difusors lineals, reixes lineals i toveres, mentre que per el retorn s’utilitzaran reixetes de diferents
tipus. El tipus de reixa s’ha seleccionat en funció del cabal a circular, abast i tipus de conducte o muntatge.
Les característiques d’aquestes unitats terminals seran les següents:

a) La instal·lació tèrmica es mantindrà segons un programa de manteniment preventiu que compleixi amb
l’establert en el apartat IT3.3

REGULACIÓ I CONTROL
La regulació es realitzarà individualment a cada espai de climatització mitjançant controls remots. S’instal·larà un
control remot per a cada unitat interior instal·lada.

b) La instal·lació tèrmica disposarà de un programa de gestió energètica, que complirà amb l'apartat IT3.4
c) La instal·lació tèrmica disposarà de instruccions de seguretat actualitzades d'acord amb el apartat IT.35

Aquests controls remots inclouran una sonda de temperatura ambient, tres tipus de temporitzacions possibles,
possibilitat de selecció de la velocitat del climatitzador, funció auto diagnòstic, prohibició de funcions i selecció del
rang de la temperatura de consigna.

d) La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb les instruccions de control i maniobra, segons el apartat
IT3.6

Com a model de referència s’ha escollit la unitat de control remot per cable model BRC15D2 de la firma 'DAIKIN'
o similar d'iguals característiques.
A part d’aquest control individual s’instal·larà un sistema de control centralitzat que permetrà anul·lar els controls
individuals i fixar tots els paràmetres de la instal·lació i realitzar de forma centralitzada una encesa o apagada
total de la instal·lació.

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació quedaria inclosa dins el grup b) del apartat 6 de l'article 26 del RITE 2007, com a instal·lació
tèrmica amb potència tèrmica nominal total instal·lada en generació de calor més gran que 70 kW.
Segons aquesta classificació, aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa mantenidora amb la que el
titular de la instal·lació tèrmica haurà de subscriure un contracte de manteniment, realitzant el seu manteniment
d'acord amb les instruccions contingudes en el "Manual de Uso y Mantenimiento".

e) La instal·lació tèrmica s'utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons el apartat IT3.7
Les instal·lacions es mantindran d'acord amb les operacions i periodicitat contingudes en el programa de
manteniment preventiu establert en el "Manual de Uso y Mantenimiento" que seran, almenys, les indicades en la
taula 3.1 del RITE 2007, que es mostren a continuació.
És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació d'aquest sigui
preceptiva, la actualització i adequació permanent de les mateixes a les característiques tècniques de la
instal·lació.

Taula 3.1
Periodicitat
Comprovació de nivell d'aigua en circuits

m

Comprovació d’estanqueïtat de circuits de canonades

t

Comprovació d’estanqueïtat de vàlvules d'interceptació

2t

Comprovació de taratge dels elements de seguretat

m

Revisió i neteja de filtres d'aigua

2t

L'empresa mantenidor confeccionarà el registre i serà responsable de les anotacions en el mateix.

Revisió i neteja de filtres d'aire

m

Anualment el mantenidor autoritzat titular del carnet professional i el director de manteniment, quan la participació
d'aquest últim sigui preceptiva, subscriuran el certificat de manteniment, que serà enviat, si així es determina, al
òrgan competent de la Comunitat Autònoma, quedant una còpia del mateix en possessió del titular de la
instal·lació. La validesa del certificat de manteniment serà com a màxim de un any.

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire

t

Revisió de bombes i ventiladors

m

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic

t

El certificat de manteniment, segons model establert per el òrgan competent de la Comunitat Autònoma, tindrà
com a mínim el contingut següent:

Revisió del sistema de control automàtic

2t

La instal·lació tèrmica haurà de disposar d’un registre en el que es recullin les operacions de manteniment i les
reparacions que es produeixin en la instal·lació, i que formarà part del Llibre de l'Edifici.
El titular de la instal·lació serà responsable de la seva existència i el tindrà a disposició de les autoritats
competents que així ho exigeixin per inspecció o qualsevol altre requeriment. Caldrà conservar-lo durant un temps
no inferior a cinc anys, contats a partir de la data d'execució de la corresponent operació de manteniment.

a) Identificació de la instal·lació
b) Identificació de la empresa mantenidora, mantenidor autoritzat responsable de la instal·lació i del
director de manteniment, quan la participació d'aquest sigui preceptiva

s:
m:
t:
2t:
4a:

un cop a la setmana
un cop al mes
un cop per temporada
dos cops per temporada
cada quatre anys

c) Els resultats de les operacions realitzades d'acord amb la IT3
d) Declaració expressa de que la instal·lació ha estat mantinguda d'acord amb el "Manual de Uso y
Mantenimiento i que compleix amb els requisits exigits en la IT3.
Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que
s'estableixen a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques
tècniques:

En ANNEX I5 s’inclouen els CÀLCULS DE CÀRREGUES TÈRMIQUES.
En ANNEX I6 s’inclou el CÀLCUL DE CONDUCTES D’AIRE

AN I6. COMUNICACIONS
VEU I DADES
Normativa d’aplicació

La normativa de referència utilitzada per al disseny i càlcul de la instal·lació és la següent:
Infraestructura Comú de les Telecomunicacions, ICT. Real Decret 401/2003 i ordre ministerial
del 14 de maig del 2003.
UNE-20539-1:1996, Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 1:
Plafons i bastidors.

En els plànols de planta de la instal·lació s’indiquen la situació d’aquest punts i la tipologia segons el que s’ha
indicat anteriorment.
La instal·lació disposarà d’un únic rack on es concentrarà la distribució de tot l’edifici. Aquest rack s’allotjarà en un
recinte específic per a aquest ús situa al costat de la zona de banys.
Materials
Cable de parell trenat UTP
El cablejat horitzontal (des dels armaris fins les rosetes) es realitzarà conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, complint
amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1.
Les cobertes dels cables han de ser concorde a les normatives d'incendis següents:

UNE-20539-2:1996, Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 2:
Armaris i passos de les estructures de bastidors.

Normas Internacionales

UNE – EN 50173-1:2005, Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. Part 1:
Requeriments generals i àrees de oficina.
UNE – EN 50174-1:2001, Tecnologia de la informació. Instal·lació de cablejat. Part 1:
Especificació i assegurament de la qualitat
UNE – EN 50174-2:2001, T. Tecnologia de la informació. Instalació de cablejat. Part 2: Mètodes
i planificació de la instal·lació en l’interior dels edificis
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologies de la informació. Instal·lació de cablejat. Assaig de
cablejats instal·lats..

Normas Españolas

No propagador de la flama

IEC-332-1

UNE-EN 50265-2-1

Nul·la emissió de gasos corrosius

IEC-754-2

UNE-EN 50267-2-3

Cero halògens

IEC-754-1

UNE EN 50267-2-1

Baixa emissió de fums opacs

IEC-1034

UNE EN 50268

Les
característiques
dels
cables,
l'assignació
de
colors
als
sobre la instal·lació i connexions es troben recollits en les normes següents:

parells

i

altres

detalls

TIA: Categoria 6: 568B.2.0
IEC: Classe Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
CENELEC: Class Ea: A 50173-1 ed2.0 Sec Enq

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Decret
842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18 de setembre de 2002)

El cable de categoria 6 haurà de complir les normes:
IEC 61156-1 ED3
IEC 61156-5 & 6 ED2

Descripció de la instal·lació

A 50288-10-1

S’ha previst la instal·lació de cablejat per a servei de veu i dades en tots els espais de la Centre Cívic. Aquesta
instal·lació es complementarà amb la instal·lació de punts d’accés inalàmbric (Wifi) distribuïts per assegurar la
cobertura necessària.

El connector de Categoria 6 haurà de complir les normes:
Connectors IEC 60603-7-41

Els punts de connexió de la xarxa cablejada s’agruparan amb endolls dels circuits dedicats a informàtica per
configurar punts de treball. Aquest punts s’han previst en el llocs on es preveu la existència d’unitats d’ordinador
en muntatge fix i també s’han fet previsions per a la connexió en llocs on mes endavant es pugui sol·licitar aquest
servei.
Els punts de treball estaran integrats per 2 connectors RJ45 cat 6 i 2 endolls de la xarxa dedicada i 2 endolls del
circuits d’endolls de la zona . Aquests dispositius es muntaran dins caixes per a muntatge superficial o encastat
en paret de 3 mòduls.

Connectors IEC 60603-7-51

Connectors base RJ-45
Cada

connector

complirà

les

especificacions

normes:
TIA: Categoria 6: 568B.2

Per a la canalització dels cables es preveu utilitzar les mateixes safates elèctriques on es separaran del cablejat
elèctric de baixa tensió mitjançant barrera de separació.

IEC: Classe Ea: 11801 ed2.1 - 2nd FPDAM
ENELEC: Class Ea: A 50173-1 ed2.0 Sec Enq

de

la

categoria

6

tal

com

es

descriu

en

les

Programari CAPWAP (esmentat anteriorment)

Fuetons RJ-45

Control de Potència de Transmissió
Antenes Duals De tendència

Compliran els requisits de categoria 6 especificats a:
ANSI / EIA / TIA 568-A-5.ISO/IEC 11801.
IEEE 802.3ab/1000Base-T
Connectors modulars segons especificacions ISO / IEC 60603-7
Protector plàstic de connector.
Aïllament: Compost termoplàstic zero halògens.
Coberta exterior: Retardant de la flama PVC.
Retardant de la flama, compleix DIN VDE 0472 part 804B, IEC 60332-1

Encriptació AES porció maquinari (sense pèrdua de rendiment)
Certificats WPA i WPA2. Compatible amb 802.11i
Suport d'alimentació mitjançant cable de xarxa (PoE, Power over Ethernet)
Suport Servidor RADIUS
802.1x: Cisco LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS i EAP-SIM.
Claus Dinàmiques Per usuari i Per Sessió (WPA i WPA2)
Encriptació TKIP (WPA) i AES-CCM (WPA2)
Gestió: BootP, SSH, HTTPS, TFTP, FTP, Telnet, Consola, SNMP, RME, SWIM, Campus
Manager, CiscoView i WLSE.

Els
punts
d'accés
funcionen
en
mode
centralitzat,
a
manca
de
connexió
amb
el
controlador central no s'aixecaran les ràdios ni emetran Identificadors (SSID). No obstant això, si que respondran
als pings.

Rack
El rack tindrà les següents característiques:
Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19”, de 42U, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable de
HIMEL o equivalent.

Proves i documentació

Aquest armari muntarà:

Per a tots els cables UTP es duran a terme proves de conformitat a la categoria 6 i
compliran tots els paràmetres especificats en la proposta de canal de classe I de l'últim
esborrany de la norma de ISO / IEC.

3 Panells amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats d'1 unitat d'alçària i aniran fixats
mecànicament.
2 Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mm de profunditat.
Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mm d'amplada, amb tapa cega de 1U unitat
d'alçada.
1 Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 4 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i pillot.

En els cables UTP el protocol de mesures a emprar hauran de passar el Auto test de Cat6
Link o Class I Link dels mesuradors que es detallen a continuació i s'inclourà un
certificat
per
escrit
del
fabricant
de
material
que
l'enllaç
compleix
amb
tots
els
paràmetres de l'enllaç classe E de l'últim esborrany o versió aprovada de les normes d'ISO i
d'EIA
/
TIA.
Haurà
d'acreditar
que
els
equips
de
mesura
han
estat
calibrats
pel
fabricant en el període anterior a un any.
Els mesuradors són:

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i
muntatge horitzontal.

MICROTEST OMNISCANNER

3 Safates fixes de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm i fixada mecànicament.

WAVETEK LT 8600

Punts d’accés inalàmbric
Els punts d'accés tindran les característiques següents:
Duals: Treballen simultàniament en 802.11b/g/n (2,4 GHz) i 802.11a / n (5 GHz)
COMPATIBILITAT amb 802.11n
Suporta 24 o 10 canals no solapables (21 a 11a/n i 3 a 11g/na 20 MHz; 9 en 11a/n i 1 en 11 g /
n de 40 MHz)
VELOCITATS up to 300 Mbits / s

WIRESCOPE 350
FLUKE DSP-4000
Datacom LANCAT 6

Tots els materials a emprar han de complir les normes europees i espanyoles de
compatibilitat electromagnètica aplicables, i en especial la UNE 50081 (norma genèrica de
emissió), UNE 20-726-91 (norma específica de producte d'emissió) i la UNE 50082 / norma
genèrica d'immunitat).
L'empresa
instal·ladora
haurà
d'aportar
abans
de
realitzar
l'obra
un
exemplar
de
la
documentació
a
lliurar,
un
resum
de
característiques
dels
mesuradors
a
emprar
per
realitzar la certificació amb una còpia dels certificats d'homologació dels mateixos.

AN I7. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

S’instal·laran detectors de tipus òptic en tots els espais i recintes de l’edifici. Aquesta instal·lació es
complementarà amb el muntatge de polsadors d’alarma situats al costat dels equips d’extintors.

NORMATIVA

La cobertura dels detectors serà de 60 m2 com a mínim.

La normativa de referència utilitzada per al disseny i càlcul de la instal·lació és la següent:

Es disposaran també sirenes d’emergència a les diferents plantes i espais del centre d’acord amb el que s’indica
en els plànols de planta de la instal·lació.
La instal·lació comptarà amb una centraleta de detecció i alarma d’incendis de tipus analògic.

Codi tècnic de la edificació DB-SI Seguretat en cas d'incendi (RD 314/2006 de 17 de març) i
modificació del text pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/07) i la correcció d’errors
publicada al BOE de 25/01/2008
RD1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció
contra incendis
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
en els edificis, complementària de la NBE-CPI/91

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
S'instal·larà enllumenat d'emergència en tots els recorreguts d’evacuació i sobre les portes de sortida, tal i com
s’indica al plànol de la instal·lació.
La instal·lació es farà amb equips autònoms amb bateries per a enllumenat d'emergència. Les característiques i
situació d'aquests equips es realitzarà d’acord amb el DB SU 4 2, aconseguint-se els nivells d’ il·luminància
següent:
Il·luminància mínima d'1 lux a nivell de terra en les escales, passadissos i en general en qualsevol espai
utilitzat com a recorregut d'evacuació.

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, ALARMA I EXTINCIÓ D’INCENDIS
D'acord amb el CTE- DB SI ‘Seguridad en caso de incendio’ s'han previst realitzar les següents instal·lacions de
protecció contra incendis:
Extintors
Detecció automàtica i alarma
Enllumenat d'emergència

Il·luminància de 5 lux en els llocs on estiguin instal·lats els equips de protecció contra incendis
d'accionament manual.
Uniformitat mínima < 40 (Emax/Emin)
Aquests nivells han d'aconseguir-se considerant nul el factor de reflexió a les parets.
La resta de característiques dels equips i instal·lació elèctrica s'ajustaran al que s'indica a la instrucció tècnica
complementària ITC BT 28 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

La disposició d'aquests equips s'indica als plànols de planta adjunts.
Els diferents equips i instal·lacions que a continuació es defineixen s'adaptaran a les prescripcions tècniques del
Reial decret 1942/1993 pel que s'aprova el Reglament instal·lacions de protecció contra incendis.

EXTINTORS
S’ha previst la instal·lació d’extintors d’incendis en la totalitat de l’edifici.
Els extintors seran de pols seca polivalent de 6kg de càrrega, amb una capacitat 21A-113B.
S’instal·laran extintors de tal manera que la distància des de qualsevol punt de l’edifici estigui a menys de 15 m de
recorregut d’un extintor.
Els extintors s’instal·laran de tal forma que la part superior de l’extintor no estigui situat a una distància superior a
1,70 m.
A les sales de quadres elèctrics o maquinària s’instal·laran extintors de CO2 (diòxid de carboni), adients pel tipus
de foc que pot presentar-se en aquests espais.

DETECCIÓ AUTOMÀTICA I ALARMA
Es realitzarà una instal·lació de detecció automàtica per tot l’edifici.

SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’ incendi, polsadors manuals
d’alarma i dispositius de disparo de sistemes d’extinció) s’han de senyalitzar mitjançant senyals definides en la
norma UNE 23033-1 amb les dimensions següents:
a) 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no sigui superior a 10 m
b) 420 x 420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 10 i 20 m
c) 594 x 594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui entre 20 i 30 m.
Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de manca del subministrament d’enllumenat normal.
Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa hauran de complir el que estableixen
les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003, i el seu manteniment es realitzarà
conforme al establert en la norma UNE 23035-3:2003.

CERTIFICAT DE LES INSTAL·LACIONS
Un cop acabades les instal·lacions l’empresa instal·ladora emetrà un certificat signat pel tècnic de la mateixa
empresa conforme les instal·lacions compleixen el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Caldrà lliurar el contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis per part d’una
empresa autoritzada.

On:

AN I8. PROTECCIÓ PATRIMONIAL

Ng

PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ I CONTROL D’ACCESSOS

és la densitat d’impactes sobre el terreny (nombre d’impactes/any)
obtinguda d’acord a la figura 1.1 de la secció SU 8 del document
bàsic de Seguretat d utilització.
Aquest valor per a Sant Feliu és de 5 impactes / any km2

Normativa
Ae

és la superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m2, que
és la delimitada per una línia traçada a una distància 3H del perímetre
de l’edifici i on H és l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat.
La superfície de captura de l’estructura aïllada son 4.512 m2

C1

és un coeficient relacionat amb l’entorn de l’edifici d’acord amb la taula següent:

La normativa de referència utilitzada per al disseny i càlcul de la instal·lació és la següent:
UNE 50131-3:2005.EX. Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión

Descripció de la instal·lació
Situació de l’edifici

S’ha previst una instal·lació de detecció d’intrusió. La instal·lació estarà integrada per detectors en els espais
interiors i zones de circulació.
El bloqueig i desbloqueig de cadascuna de les zones es realitzarà des dels teclats situats en les zones d’accés.
La centraleta d'alarma estarà protegida i disposarà de connexió telefònica amb un centre de recepció d'alarmes.
També equiparà bateries per a funcionament en cas de manca de subministrament elèctric.
Es muntaran detectors volumètrics en tots els espais protegits.

C1

Proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada

0,50

Rodejat d’edificis més baixos

0,75

Aïllat

1

Aïllat sobre turó o promontori

2

D’acord amb això i per a l’edifici la freqüència esperada d’impactes serà de: Ne = 0,005356 impactes/any.
El risc admissible Na pot determinar-se mitjançant l’expressió:

Els detectors volumètrics seran de doble tecnologia amb anticamuflatge: Infrarojos (IR) i microones 5,8 GHz (MW)
amb un abast màxim de 12 metres i 9 de cortina. L’abast serà seleccionable a 4,6,9 o 12 metres. Disposaran
d’òptica de mirall d'alta densitat i processament 5D del senyal IR.
Les unitats de camp (contactes magnètics i volumètrics) es connectaran a targetes d’expansió les quals es
connectaran a un bus amb cable apantallat per a transmissió de dades (Cable, de 4 parells, categoria 6a F/FTP).

Na =

és un coeficient en funció del tipus de construcció, d’acord amb la
taula següent:

D’acord amb el CTE DB SUA8 seguretat front al risc causat per l’acció del llamp, es procedeix a comprovar la
necessitat d’instal·lar un sistema de protecció contra el llamp.

Procediment de verificació
S’haurà de preveure la instal·lació d’un sistema de protecció contra el llamp quan la freqüència esperada
d’impactes Ne sigui més gran que el risc admissible Na.
La freqüència esperada d’impactes Ne, pot determinar-se mitjançant l’expressió :

Ne = Ng · Ae ·C 1 ·10

−6

−3

On:
C2

PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP

5 ,5
·10
C 2 · C 3 ·C 4 ·C 5

Coberta
metàl·lica

Coberta
formigó

Coberta fusta

Estructura metàl·lica

0,5

1

2

Estructura de formigó

1

1

2,5

Estructura de fusta

2

2,5

3

C3

C4

és un coeficient en funció del contingut de l’edifici, d’acord amb la
taula següent:
Edifici amb contingut inflamable

3

Altres contingut

1

és un coeficient en funció de l’ús de l’edifici, d’acord amb la taula següent:
Edificis no ocupats normalment

C5

0,5

Pública concurrència, Sanitari, Comercial, Docent.

3

Resta d’edificis

1

és un coeficient en funció del servei i la necessitat de continuïtat d’aquest,
d’acord amb la taula següent:
Amb servei imprescindible, (Hospitals, Bombers,...) o amb
impacte ambiental greu

5

Resta d’edificis.

1

D’acord amb això el risc admissible per a l’edifici és de: Na = 0,000733
Donat que la freqüència esperada d’impactes de llamps (Ne) serà més gran que la freqüència acceptable (Na),
serà necessària la instal·lació de parallamps.

Tipus d’instal·lació exigit
La instal·lació tindrà una eficiència E d’acord amb la fórmula i taula següents:

E =1−

Na
Ne

en el cas de l’edifici la eficiència E = 0,863 i per tant s’exigeix una instal·lació de parallamps de nivell de
protecció 3, d’acord amb la taula següent:
Eficiència requerida

Nivell de
protecció

E ≥ 0,98

1

0,95 ≤ E ≤ 0,98

2

0,80 ≤ E ≤ 0,95

3

0 ≤ E ≤ 0,80

4

D’acord amb l’eficiència necessària del sistema, calcula en l’apartat anterior, la geometria i alçada de l’edifici i la
situació prevista dels parallamps en l’edifici s’ha previst la instal·lació d’un parallamps amb un capçal model
INGESCO-PDC model 3.1, o equivalent, de 60 m de radi de zona de protecció nivell 3 acoblat a un màstil de tub
de ferro galvanitzat d’uns 6 m de longitud fixat a l’estructura.
Es muntarà un conductor de coure nu de 50 mm de secció per a conduir el corrent de descàrrega per la façana de
l’edifici en el punt indicat als plànols. Aquest conductor es protegirà amb tub de protecció 2,5 m per sobre de la
rasant del terreny.

Es connectarà el conductor a una placa de connexió a terra, mitjançant connexió per soldadura aluminotèrmica.
Aquesta piqueta es muntarà dins de pericó de serveis de 40x40 cm per tal de poder fer registres i comprovacions.

AN I9. URBANITZACIÓ
ENLLUMENAT PLAÇA

•

Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.

•

Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.

S’instal·laran pericons de registre en els canvis de direcció.

S’ha previst la realització d’un enllumenat per a la zona de la plaça que envolta a l’edifici. Per a aquest enllumenat
s’ha previst la instal·lació de 5 columnes cilíndriques de 6 m d’alçada amb un projector de leds en cadascuna
d’elles.

Els pericons de registre en els canvis de direcció seran de 40x40 cm. S’instal·laran en canvis bruscos de direcció i
en derivacions a llumeneres no alineades. En ells mai es realitzaran derivacions de línies, que es realitzaran
sempre dins els punts de llum.

Els projectors tindran les següents característiques:

Per a la connexió a terra de la instal·lació s’ha previst el muntatge d’una placa de pressa de terra per a cada
columna. Aquestes plaques aniran connectades entre elles amb un cable de coure nu de 35 mm2 de secció
formant un únic elèctrode de connexió a terra. La resistència de connexió a terra serà inferior a 20 Ohms.

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat, amb làmpada led de 29
W, 3000ºk i 2730 lm, regulable, amb òptica per a il·luminació de places tipus PL43, model FLOODLIGHT MICRO
ref. 5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO' o equivalent d'idèntiques característiques.
S’ha previst connectar la nova instal.lació a la instal.lació existent d’enllumenat públic del carrer d’Olot, en la
columna indicada en el plànol d’urbanització.
Les línies elèctriques estaran formades per conductors de coure amb les següents característiques:
Línies elèctriques soterrades:
•

Aquest elèctrode es portarà fins a l’electrode de la columna existent on es realitzarà la connexió de la nova línia.
S’ha d’indicar que qualsevol element metàl·lic situat a una distància inferior a 2,0 m d’algun dels suports de la
instal·lació haurà de ser connectat de forma segura i efectiva a l’indicat elèctrode de connexió a terra.

Conductors armats, tipus RVFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE21123.

Línies elèctriques dins les columnes d’enllumenat:
•

Cada columna muntarà un terminal per a cable de fins a 35 mm2 de secció. S’instal·larà des de cada placa de
connexió a terra fins a cada columna un conductor de coure nu de 35 mm2.

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb
els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123.

Totes les línies d’enllumenat són trifàsiques mentre que les alimentacions a cada llumenera serà monofàsica. Per
tant serà a l’hora de la instal·lació quan s’haurà de tenir en compte de deixar les línies equilibrades, alimentant
cada llumenera alternativament amb cadascuna de les fases RST i el Neutre de la instal·lació.
La derivació a cada columna es realitzarà dins de cada columna, mai des de pericons de registre, que només
serviran per a canvis de direcció i en llargades que superin els 40 m per facilitar la instal·lació dels conductors.
Es muntaran dins de cada columna fusibles de tipus UTE de 4A, muntats en caixes seccionadores tripolars. A
partir dels tallacircuits s’instal·larà a dins de la columna un cable de 3 x 2,5 mm2 que alimentarà a la llumenera
instal·lada.

QUADRE FESTES
S’ha previst la instal·lació d’un quadre de festes en el punt indicat en el plànol d’urbanització. Aquest quadre
tindrà les següents característiques:
QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la plaça, amb armari metàl·lic de 900x1000X180 mm per a
intempèrie, amb porta i finestreta, pany i clau, amb dues preses tipus cetact de 16A i trifàsiques i les proteccions
magneto tèrmiques i diferencials necessàries, amb retolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Des del quadre general s’ha previst una canalització soterrada fins a aquest quadre, tal i com es pot veure en el
plànol d’urbanització. La canalització es realitzarà amb tub flexible corrugat de doble capa de polietilè d’alta
densitat de diàmetre nominal de 90 mm.

Les canalitzacions es realitzaran d’acord amb tubs flexibles corrugats de doble capa de polietilè d’alta densitat de
diàmetre nominal de 90 mm.

PREVISIÓ ENLLUMENAT PISTES

Les característiques seran les següents:

S’ha previst per a l’enllumenat de la pista poliesportiva existent, deixar en el quadre una línia elèctrica trifàsica
amb les seves proteccions corresponents.

•

Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada
exterior, unides per termofusió.

•

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i
95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.

•

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

•

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm de 20 J per a una altura de
400 mm. i pel tub de 110 mm de 28 J per a una altura de 570 mm.

•

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.

També s’ha deixat prevista la canalització soterrada, des del quadre general de l’edifici fins a les proximitats de la
pista, per tal que l’Ajuntament pugui estendre les línies necessàries per a l’enllumenat d’aquesta zona.
S’ha deixat com a canalització soterrada un tub flexible corrugat de doble capa de polietilè d’alta densitat de
diàmetre nominal de 90 mm.
En els canvis de nivell i de direcció bruscos, així com al final de la canalització, s’instal·laran pericons quadrats
de registre, de 40X40 cm.

FONT
S’ha previst la instal·lació d’una nova font a la plaça del costat de l’edifici. S’ha previst instal·lar un nou comptador
en el lloc indicat al plànol d’instal·lacions d’urbanització.
La connexió de la font al comptador es realitzarà amb tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE 53131. Aquest tub es muntarà per l’interior d’un
contratub corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i amb dau de recobriment de
formigó.
La font disposarà d’una aixeta de pas muntada a l’interior d’un pericó situat al costat de la font. Les canalitzacions
disposaran de pericons de registre en els canvis de sentit i derivacions.
La canalització de desguàs de la font es realitzarà amb tub de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm, amb dau
de recobriment de formigó, la qual es connectaran a la xarxa pública de sanejament.
A la sortida del desguàs de la font es muntarà un pericó de registre, amb un sifó realitzat amb peces especials del
diàmetre de la canalització de desguàs.
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ANNEX 5 – CERTIFICACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Annex 5 – Certificació energètica de l’edifici
S’adjunta informe del la eina unificada HULC

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Dirección

PROJECTE D'UN CENTRE CÍVIC DE LA GUARDIA A SANT VICENÇ DELS
HORTS
DE LA PAU

Municipio

Sant Vicenç dels Horts

Código Postal

-

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma

Cataluña

Zona climática

C2

Año construcción

Posterior a 2013

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

-

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
720,46

Superficie habitable (m²)

Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Plano de situación

Imagen del edificio

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Joan Gonzalez Gou

NIF/NIE

38491107D

Razón social

Razón Social

NIF

-

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Domicilio

Trafalgar 10 2 2

Municipio

Barcelona

Código Postal

08010

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma

Cataluña

e-mail:

info@energgia.cat

Teléfono

932683807

Titulación habilitante según normativa vigente

Ingeniero industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

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

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<156.34 A

139,09

<25.39

21,87

A

Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Modo de obtención

Coberta ajardinada

Cubierta

164,80

0,25

Usuario

Coberta Grava

Cubierta

299,45

0,27

Usuario

Terra

Suelo

464,25

0,80

Usuario

Fachada NO

Fachada

102,91

0,68

Usuario

Fachada NO

Fachada

14,15

0,68

Usuario

Fachada NO

Fachada

14,09

0,68

Usuario

25.39-41.2 B

Fachada NE

Fachada

50,60

0,66

Usuario

254.06-390.8 C

41.26-63.48 C

Fachada NE

Fachada

0,85

0,66

Usuario

390.86-508.12 D

63.48-82.52

Fachada SE

Fachada

3,71

0,43

Usuario

508.12-625.37

82.52-101.57

Fachada SE

Fachada

60,59

0,43

Usuario

Fachada SE

Fachada

1,85

0,43

Usuario

Fachada SO

Fachada

48,16

0,63

Usuario

=>781.72

E

101.57-126.96

F
G

=>126.96

D
E
F
G

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

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

20/12/2017
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Transmitancia
(W/m²K)

156.34-254 B

625.37-781.72

Fecha

Superficie (m²)

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

Ventana

Hueco

24,42

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Ventana

Hueco

19,29

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Ventana

Hueco

65,95

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Ventana

Hueco

19,19

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Puerta

Hueco

4,47

2,36

0,64

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

Fecha de generación del documento

20/12/2017
-

Página 1 de 7

Ref. Catastral

20/12/2017
-

Página 2 de 7

Generadores de calefacción

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Nombre
RXY20T
RYY8QT8_I_DAHU1

Potencia
nominal (kW)

Tipo
Unidad exterior en
expansión directa
Expansión directa aireaire bomba de calor

63,00
25,00

TOTALES

Rendimiento
Estacional (%)
83,00
83,00

Tipo de Energía
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar

Usuario
Usuario

88,00

Generadores de refrigeración

Nombre
RXY20T
RYY8QT8_I_DAHU1

Potencia
nominal (kW)

Tipo
Unidad exterior en
expansión directa
Expansión directa aireaire bomba de calor

56,00
22,40

TOTALES

Rendimiento
Estacional (%)
254,00
254,00

Tipo de Energía
ElectricidadPeninsul
ar
ElectricidadPeninsul
ar

Modo de obtención
Usuario
Usuario

78,40

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Espacio

Modo de obtención

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

88,23

noresidencial-12h-media

P01_E02

17,81

noresidencial-12h-media

P01_E03

11,73

noresidencial-12h-media

P01_E04

12,25

noresidencial-12h-media

P01_E05

10,89

noresidencial-8h-baja

P01_E06

32,34

noresidencial-8h-baja

P01_E07

126,19

noresidencial-12h-media

P01_E08

31,36

noresidencial-12h-media

P01_E09

30,10

noresidencial-12h-media

P01_E10

29,92

noresidencial-12h-media

P01_E11

30,53

noresidencial-12h-media

P01_E12

42,88

noresidencial-12h-media

P02_E01

88,23

noresidencial-12h-media

P02_E02

17,81

noresidencial-12h-media

P02_E03

11,73

noresidencial-12h-media

P02_E04

12,25

noresidencial-12h-media

P02_E05

126,19

noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

200,00

Térmica
Nombre
RESISTENCIA_ELECTRICA

Potencia
nominal (kW)

Tipo
Caldera eléctrica o de
combustible

6,00

Rendimiento
Estacional (%)
90,00

Tipo de Energía
ElectricidadPeninsul
ar

Modo de obtención

Calefacción

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Nombre

Usuario

Refrigeración

ACS

Sistema solar térmico

-

-

-

73,00

TOTALES

0

0

0

73,00

Eléctrica
Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P01_E01

7,88

1,30

346,15

P01_E02

11,34

1,70

264,71

P01_E03

10,90

2,10

214,29

P01_E04

10,90

2,14

210,28

P01_E05

7,28

2,70

55,56

P01_E06

7,28

2,70

55,56

P01_E07

6,22

1,10

409,09

P01_E08

6,44

1,15

391,30

P01_E09

6,44

1,15

391,30

P01_E10

6,44

1,15

391,30

P01_E11

6,44

1,15

391,30

P01_E12

6,85

1,92

234,38

P02_E01

7,88

1,30

346,15

P02_E02

11,34

1,70

264,71

P02_E03

10,90

2,10

214,29

P02_E04

10,90

2,10

214,29

P02_E05

6,22

1,10

136,36

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

20/12/2017
-

Nombre
Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES

Fecha de generación del documento
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Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

Ref. Catastral

0

20/12/2017
-
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

C2

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL
<25.39

21,87

A

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN

ACS

25.39-41.2 B
41.26-63.48 C
63.48-82.52

B

D

82.52-101.57

E

101.57-126.96

9,33
F
G

=>126.96

B
0,74

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

<156.34 A

<25.39

156.34-254 B

25.39-41.2 B

254.06-390.8 C

41.26-63.48 C

390.86-508.12 D

63.48-82.52

508.12-625.37

82.52-101.57

E

625.37-781.72

A
3,70

8,10

D
E

101.57-126.96

F
G

=>781.72

A

A

F
G

=>126.96

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

11,21

Emisiones CO2 por combustibles fósiles

<5.15

8077,43

14,64

5.15-8.37

10550,67

<32.47

A
B

8.37-12.88
16.75-20.62
20.62-25.77

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES

52.77-81.18 C

C

12.88-16.75

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

A

32.47-52.7 B

=>25.77

81.18-105.53 D

D

105.53-129.88

E

129.88-162.36

F
G

=>162.36

E
F
G

ANÁLISIS TÉCNICO
<156.34 A

CALEFACCIÓN

139,09

ACS
Calefacción

156.34-254 B
254.06-390. C

C

390.86-508.1 D
508.12-625.37

55,08

E
F
G

625.37-781.72
=>781.72

B

Indicador
Valor

4,36

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

%
respecto
al
anterior

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

ILUMINACIÓN

A

A

21,85

57,81

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<5.15
5.15-8.37

<32.47

A
B

28,42

A

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

32.47-52.7 B
52.77-81.18 C

8.37-12.88

C
12.88-16.75 D
16.75-20.62

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

81.18-105.53 D
105.53-129.88

E

20.62-25.77
=>25.77

F
G

129.88-162.36

23,48

=>162.36

E
F
G

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

20/12/2017
-

Fecha de generación del documento
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Ref. Catastral

20/12/2017
-
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

26/01/17

20/12/2017
-
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1 Objecte i plantejament general
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del projecte executiu del nou
Centre Cívic La Guàrdia, a Sant Vicenç dels Horts, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i
assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim
exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de
l'Obra (DEO).
Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials,
que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu
procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas
de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.
El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits bàsics de
seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat intrínseca dels
materials.
La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat.
- Control de recepció en obra dels productes
- Control d’execució de la obra
- Control de la obra acabada

1.2.

Procés a realitzar

-A l’inici de la obra:
-

-

Contractista: realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de ser
aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats
reals de l’obra.
Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i
amb l’Autocontrol de la constructora.

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les
indicacions de la DF.
-Durant el procés de la obra,
-

-

Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats,
actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les
fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat.
Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les
sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que
cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.
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Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si
estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels
assaigs de control què estimi convenient.

1.3.

Pla autocontrol del contractista

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla
de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les
empreses constructores.
Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat)
del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta.
Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la
constructora:
1.

Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.

2.

Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del
contractista.

3.

Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs),
indicant el càrrec i les funcions de cadascú.

4.

Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i
correcció.

5.

Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació,
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.

6.

Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles
amb el plec de condicions de projecte.

7.

Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de
certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla
d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de
control de materials. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó
utilitzat a la obra.

8.

Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans
d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.

9.

Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de
comprovar les diferents unitats d’obra)

11.

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i
s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de
l’obra i les peticions que realitzi la DF.

1.4.

Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no
conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per
tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.

Fases del control de qualitat.

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent:
1.

FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els
productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de
subministrament i les garanties de qualitat.
La DEO realitzarà els següents controls de recepció:
2.

Control de la documentació dels subministraments.
Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat.
Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.
Control mitjançant assaigs.
FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com
les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les
normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.
La DEO realitzarà els següents controls d’execució.
3.

10.

El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat
d’obra.
Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.
Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha).
Control mitjançant assaigs.
FASE DE OBRA ACABADA

A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a
més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF
i la legislació aplicable.
La DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada.
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-

Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat
d’obra.
Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.
Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha).
Control mitjançant assaigs de obra acabada.

-

1.5.

Normativa d’aplicació.

2.

Control de la documentació.

2.1.

Descripció

Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar que
les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva qualitat.

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són:

Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici.

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat:

-

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007
i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i
no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
-

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

-

Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla
general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats
hagin estats expressament acceptats per la DEO.
Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del
projecte i les indicacions de la DF.
Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb les
sol·licitacions indicades per la DF.

-

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
-

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
-

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD
1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
-

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

NOTA: A l’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar de cada
material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les
necessitats de la obra i les indicacions de la DF.

2.2.

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà la
següent:
-

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
-

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
-

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
-

Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de
contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques.
Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari
l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió.
Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra.
S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de
les característiques.

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
-

Documentació durant la recepció dels materials

-

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador i signat per
persona física.
En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra.
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la
obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material.

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98).

-

Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF
comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada.
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per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen.
-

-

Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es
disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.
Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons:
o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO)
o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori)
o Altres distintius de compliment de normatives
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:
o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.
o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques
tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la
taula titulada, especificació tècnica.
o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les
característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la
columna de la taula titulada, especificació tècnica.
o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge
CE i les característiques del producte, equip o sistema. L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de
certificat DITE.

-

Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora.

-

Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una
empresa externa de control de qualitat.

La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució serà la següent:
-

Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra.

2.4.

Documentació d’obra acabada dels materials

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada serà la següent:
-

Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qüestió i signat per
persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica
que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la
obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs.

-

Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període
de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.
S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora.
Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amidaments del
material o unitat d’obra i la descripció del mateix.
Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes d’execució,
o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat.
Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada.

-

Altres: Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF.

-

Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una
empresa externa de control de qualitat.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials.
-

Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a l’article
5.2.5 del capítol 2 del CTE.
Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.)
o

o

DIT: Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la Construcció
Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra
civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador.
DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les
prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions
constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials.
-

Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics.
NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials.

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius
del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests
documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre de l’Edifici.

2.3.

Documentació durant l’execució dels materials

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució serà la següent:
-

PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca,

PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE CÍVIC LA GUÀRDIA
EXP: 1262/16

3.

Control mitjançant assaigs.

3.1.

Descripció

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de realitzar a la obra
en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui oportú o
degut a modificacions en el transcurs d ela obra.

4.

Valoració econòmica

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte, representa un 1,5 % del pressupost d'execució material de l'obra,
segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques i queda inclòs dins el pressupost

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de
qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la
Direcció Facultativa de la obra.
Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat:
-

-

Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material
subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte
algun dels documents entregats per la constructora.
Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les
exigències.
Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigències.

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els
resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra.
NOTA: A l’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de realitzar durant el
transcurs de l’obra.

Barcelona a desembre de 2018

Blanca Noguera
Arquitecte

DOCUMENT NÚM 2 LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ DELS MATERIALS

PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE CÍVIC LA GUÀRDIA

EXPEDIENT: 1262/16

NOTA: En cas de no lliurament d'algun dels documents, la Direcció Facultativa de l'obra valorarà, l'acceptació, o no, del material o unitat d'obra.

01

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

DAP's

ECOETIQUETES

ISO

AENOR

DE PRODUCTE

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DISTINTIUS DE QUALITAT
D'EMPRESA

AE.

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

ALTRES
Laboratori
Topògraf

02

MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
Certificat de deposició dels residus
indicant quantiat gestionada

Gestió de residus generats
(ENDERROCS i RESIDUS D'OBRA)

Codi del Gestor Autoritzat VIGENT
Carta de l'empresa de transport dels
residus signada

03
03.01

ESTRUCTURA I FONAMENTS
FONAMENTS I ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Certificat ANEFHOP (voluntari)

Formigó fabricat en central (es demanrà aquesta
documentació per cada central que intervingui a la
obra)

Certificat de dossificació del formigó
Assaigs de docilitat de formigó
mitjançant consistència
Assaig de resistència del formigó

Certificat d'ús de marca
(de cumpliment)

Acer per barres corrugades (la informació s'haurà
d'entregar per cada tipologia d'acer i diàmetre
subministrat)

Certificat d'adherència

Aigua formigó (del formigó de central)
Ciment de formigó(del formigó de central)
Àrids
Additius i Addicions

Colades

Ancoratges d'acer (la informació es repetirà per
cada tipologia d'ancoratge)
Grava de pedrera per subbases
Encofrats
03.02

Plànols de muntatge

ESTRUCTURA D'ACER
Acers laminat S275 JR: Perfils estructurals, llindes.
Tensors d'acer
Planxes col·laborants per formació de sostres
Connectors de forjat col·laborant
Escala retractil d'alumini anoditzat

03.03

Justificació càrrega admissible

ESTRUCTURA DE FUSTA

Pla de soldatge
Assaig colades
Qualificació de soldadors
Certificat categoria de corrosió

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

FITXA DE SEGURETAT

DOCUMENTS OBLIGATORIS

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

AE.

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Certificat control segons reglament de
Productes Forestals
Certificat de fabricació dels diferents
elements estructurals segons càlcul
estructural i normativa.

Fusta - Biga de fusta laminada encolada

Certificació A de l'empresa d'
Acreditació idoneïtat d'encolat de peces
de fusta de soport de càrrega conforme
DIN 1052:2004, anex A ( per Otto-GrafInstitut)
Memòria de càlcul, disseny,
subministrament i muntatge. (plànols)
Certificat d'humitat
Protector de la fusta
Certificació de la estabilitatal foc

Certificat classe de resistència de la
fusta

Resines unió lamines d'estructura de fusta
laminada.
Certificat control segons reglament de
Productes Forestals
Certificat de fabricació dels diferents
elements estructurals segons càlcul
estructural i normativa.

Fusta - panells contralamnats

Certificació A de l'empresa d'
Acreditació idoneïtat d'encolat de peces
de fusta de soport de càrrega conforme
DIN 1052:2004, anex A ( per Otto-GrafInstitut)
Memòria de càlcul, disseny,
subministrament i muntatge. (plànols)
Certificat d'humitat
Protector de la fusta
Certificació de la estabilitatal foc

Certificat classe de resistència de la
fusta

Material de protecció de les làmines d'estructura
de fusta laminada.
Ferratges d'estructura de fusta laminada.
Cargols d'estructura de fusta laminada.
Connectors.(arriostramientos)d'estructures de
fusta laminada.
04
04.01

TANCAMENTS I ENVANS
FÀBRICA CERÀMICA I BLOC DE FORMIGÓ
Bloc foradat de morter de ciment

Plaques de ciment reforçat
Placa de morter de ciment per coronament del mur
Armadura per fàbriques
Ancoratges pre fàbriques
Segellat de junts entr ematerials d'obra

Certificat del fabricant de la succió en
fàbriques amb categoria d'execució A (si
no ve especificada a la declaració de
conformitat)

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

04.02

CARTRÒ GUIX
Muntants d'acer galvanitzat
Canal U
Placa de cartró guix normal
Placa de cartrò guix foc
Placa de cartrò guix hidròfuga
Pastes juntes
Pastes de fixació
Cintes
Cargols autoperforants i fixacions

04.03

MAMPARES
Perfileria d'acer galvanitzat per mampares
Panells d'aglomerat de particules de fusta

05
05.01

COBERTA
COBERTA DE GRAVES
Coberta de graves
Barrera de vapor amb vel de polietilè

Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS)
Taulers OSB per la formació de la solera
inclinada
Membrana amb làmina de poliolefines

05.02

Capa de graves
COBERTA SALA INSTAL·LACIONS
Coberta sala de les instal·lacions
Formació de pendents amb formigó lleuger
Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS)
Membrana amb làmina de poliolefines
Geotèxtil de feltre de poliester
Paviment de terratzo
Sòcol de terratzo
Coberta acústica
Panell nervat de 80 mm de gruix
Aïllament de fibra mineral

05.03

Fixacions mecàniques
ALTRES
Ampit de fusta laminada GL24h
Xapa d'acer galvanitzat per coronament
Gàrgola d'acer galvanitzat

AE.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AE.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Gàrgola de PVC

Cable acer línia de vida

Que l'empresa estigui inscrita en el REA
(Registre d'empreses acreditades, per
aquest treball)
Homologació del material
Certificat de conformitat amb la norma
Certificat de conformitat amb la norma

06
06.01

AÏLLAMENTS TÈRMICS, IGNÍFUGS I ACÚSTICS
AÏLLAMENT TÈRMICS
Aïllament tèrmic de llana de roca

06.02

AÏLLAMENTS IGNÍFUGS
Morter de perlita-vermiculita
Pintura intumescent per perfils metàl·lics (es
repetirà la documentació per cada tipologia)

07

Determinació de gruixos del
producte en funció de la massivitat
del perfil

IMPERMEABILITZACIONS, GEOTÈXTILS I BARRERES DE VAPOR
Barrera de vapor làmina polietilè
Geotèxtil de feltre de polipropilè
Geotèxtil de feltre de poliester
Làmina de polietilè d'alta densitat
Emulsió bituminosa

08
08.01

REVESTIMENTS
PAVIMENTS INTERIORS
Paviment gres porcel·lànic

Indicar resistència al lliscament al
marcatge CE o, certificat d'assaig (emès
per un organisme de control acreditat)

Sòcols de rajola de gres porcel·lànic
Pelfut de perfils d'alumini
Morter adhesiu per paviments
Morters de ciment per recrescuts
08.02

PAVIMENTS EXTERIORS
Esglaó de formigó prefabricat

Panot
Vorada recta
Grava per subbase reciclada de formigó
08.03

ENRAJOLATS
Rajoles ceràmiques
Beurades de enrajolats
Cantoneres de enrajolats
Adhesius per rajoles ceràmiques

08.04

APLACATS

Indicar resistència al lliscament al
marcatge CE o, certificat d'assaig (emès
per un organisme de control acreditat)

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AE.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Aplacat amb lames de fusta de pi
Panells d'aglomerat de particules de fusta
Revestiment amb planxa d'acer galvanitzada
08.05

CEL RAS
Cel ras continu de guix laminat
Cel ras acústic continu no registrable

08.06

PINTURES (Omplir fitxa de referència de pintures)
Pintura plàstica (la documentació per cada
tipologia).

Instruccions d'aplicació

Tractament amb lasur a l'aigua per fusta
Vernís ignífug per fusta
08.07

ALTRES
Paper decoratiu impregnat en resines
melaminitzades per les mampares
Perfil d'acer galvanitzat lacat per aireació de les
llindes
Vínil autoadhesiu

09
09.01

09.02

FUSTERIES I VIDRES
PORTES TALLAFOCS I ACCESSORIS
Porta metàl·lica tallafocs d'una fulla (la
documentació es repetirà per cada model i
tipologia de porta)

Contemplar al marcatge CE la
resistència al foc, o presentar un
certificat d'assaig (per un organisme de
control acreditat) amb una antiguitat
menor de 10 anys

Porta metàl·lica tallafocs de dues fulles (la
documentació es repetirà per cada model i
tipologia de porta)

Contemplar al marcatge CE la
resistència al foc, o presentar un
certificat d'assaig (per un organisme de
control acreditat) amb una antiguitat
menor de 10 anys

PORTES METÀL·LIQUES
Porta d'alumini lacat de doble fulla

09.03

FUSTERIA D'AL·LUMINI
Perfileria alumini

09.04

FUSTERIA DE FUSTA
Porta acústica de tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques

09.05

VIDRES
Vidre laminat de seguretat 5+5 per les mampares

Certificat de resistència del vidre

Porta acústica de vidre
Vidre aïllant de baixa emissivitat
Miralls de vidre
09.06

ALTRES
Porta coredissa de tauler de resines fenòliques
Xapa d'acer galvanitzat per formació del contorn
d'obertura
Xapa d'alumini per recobriment d'aïllament dels
conductes
Envà mòbil de prefileria d'alumini i aïllament
interior de llana de roca

10

EQUIPAMENT I MOBILIARI

Certificat de resistència del vidre

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

10.01

AE.

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

MOBILIARI INTERIOR
Eixugamans
Moble aula bonsais
Moble per dispensari
Moble Aula cuina
Quadre per exteriors per celebració d'actes

10.02

MOBILIARI EXTERIOR
Banc de taulons de fusta
Paperera trabucable
Font per exterior

11

SENYALITZACIÓ
Dels mitjans manuals de protecció contra incendis

12
12.01

INSTAL·LACIONS
SANEJAMENT
Tub de PVC per drenatge
Boneres de PVC
Bonera sifònica
Sifó per lavabo de PVC
Desguàs recte per dutxa de PVC
Desguàs d'aparell sanitari de PVC-U
Clavagueró amb tub de polipropilè
Registres per a instal·lacions
Baixant de PVC - U
Canal de formigó polímer
Perico de formigó prefabricat amb tapa
Sifò de botella per lavabo

12.02

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR
Totalitat de l'instal·lació
Manòmetre de glicerina
Comptadors d'aigua
Maniguet flexible
Vàlvula d'esfera manual amb rosca
Vàlvula de bola
Vàlvula de retenció de disc amb rosca
Vàlvula d'escaire
Filtre tipus Y a la xarxa de subministrament

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AE.

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Tubs de coure i accesoris
Aïllament de tubs amb escuma elastomèrica
Aixeta monocomandament temporitzada
Aparells sanitaris-Inodors
Aparells sanitaris-Lavabo
Aparells sanitaris-Abocadors
Aigüera de planxa d'acer inoxidable
Equipaments per banys- barra mural d'acer
inoxidable
Equipaments per banys- Dispensador de paper en
rotlle
Equipaments per banys- Dossificador de sabó
12.03

ENERGIES ALTERNATIVES - SOLAR
Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

Totalitat de l'instal·lació
Bomba acceleradora
Maniguet antivibratori
Col·lector solar de tubs de buit
Regulació electrònica per difèrencia de
temperatura
Sondes de temperatura
Vàlvula motoritzada de dues vies tot/res
Termòstat
Interacumulador
Bombes de circulació per solar
Vàlvula d'esfera manual amb rosca
Vàlvula de retenció de clapeta
Vàlvula termostàtica mescladora
Vàlvula de seguretat amb rosca
Vàlvula de buidat
Filtre colador de llautó
Dipòsit d'expansió
12.04

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Totalitat de l'instal·lació
Bomba de calor
Caixa de derivació de plàstic
Unitat de tractament d'aire
Unitat exterior de bomba de calor
Unitat exterior del sistema partit

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

MATERIALS

INS.

FITXA DE SEGURETAT

FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

FT.

INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AE.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Unitat interior tipus split
Condicionador d'expansió directa
Kit de ramificació del refrigerant
Conductes de coure per a circuits hidràulics
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat
Tub flexible corrugat de PVC
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer.
Safata metàl·lica d'acer galvanitzat
Aïllament amb escuma elastomèrica per tubs
Extractor helicocentrífug
Boca d'extracció
Reixa d'impulsió i extracció
Reixa d'acer galvanitzat per conducte circular
Armari metàl·lic per a controlador
Unitats control remot
Controlador per a regulació i control
Display local gràfic
12.05

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Totalitat de l'instal·lació

Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

Caixa general de protecció

Documentació del subministrador

Unitat de comptadors
Caixa modular de PVC
Canal superficial d'alumini
Armari de xapa d'acer galvanitzat
Bateria de condensadors
Canalitzacions i cablejat elèctric
Tub corrugat per instal·lacions elèctriques
Tub rígid de plàstic sense halògens
Safates metàl·liques per pas instal·lacions
elèctriques.
Caixetins per empotrar
Caixetins d'empalme
Mecanismes elèctriques
Presa de corrent
Base amb doble endoll bipolar
Llumenera estanca LED

Homologació i certificat de conformitat
de producció

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AE.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Llumenera decorativa amb òptica d'alumini lacat
Enllumenat d'emergencia
Interruptors
Multisensor amb detector del moviment,
lluminositat i control remot
Detector de moviment
Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini
anoditzat
Columnes i bàculs d'enlummenat d'acer galvanitzat
Creueta d'acer galvanitzat
Projector per columna d'enllumenat

Certificat del fabricant que acrediti
potència total de l'equip d'enllumenat

Banda de protecció
Piqueta de connexió a terra
Grapa per piqueta
Conductor de coure un per a posada a terra
12.06

TELECOMUNICACIONS
Totalitat de l'instal·lació

Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

Router
Instal·lació Wi-Fi
12.06.01

Sistemes de veu i dades
Cable de comunicacions
Presa de senyal de veu i dades
Caixa de registre
Safata metàl·lica d'alumini
Tub rígid de PVC sense halògens
Rack
Mòdul de ventiladors per l'armari
Regleta

12.07

SEGURETAT I INTRUSIÓ
Totalitat de l'instal·lació

12.07.01

Sistemes de interfono
Cable de porter electrònic

12.07.02

Sistemes d'alarma antirobatori
Mòdul expansor de 8 zones
Teclat amb display LCD
Detector d'infraroigs
Bateria de plom estanca
Sirena d'interior

Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

AE.

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Sirena d'exterior autoalimentada
12.07.03

Control d'accessos
Central de seguretat antiintrusió
Videoporter

12.08

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
Totalitat de l'instal·lació

12.08.01

Posta en Marxa (verificació
funcionament instal·lació)

Conduccions
Tub rígid de plàstic sense halògens
Cable detecció d'incendi

12.08.02

Extintors portàtils
Extintors portàtils d'incendis. Pols seca
Extintors portàtils d'incendis. CO2

12.08.03

Sistemes de comunicació d'alarma
Sirena electrònica baix consum convencional

12.08.04

Sistemes de detecció i alarma
Detector de fum òptic analògic
Polsadors manuals d'alarma
Central de detecció i alarma d'incendis

12.08.05

Altres
Armari metàl·lic per la centraleta d'incendis

12.09

PARALLAMPS
Parallamp

13

Certificat de inspecció de parallamps

ALTRES
Llistat de industrials (indicant model i marca de cada material)
As-built (plànols i memòria)
Llistat de materials de Acopi
Relació de assaigs i número de acta dels assaigs realitzats
Resultat de assaigs signats
Legalitzacions i certificats final de les instal·lacions
Manuals i instruccins de ús dels aparells en format paper i pdf
Certificat de formació de les instal·lacions i carta signada per permís de drets de imatge

ANOTACIONS QUADRE DOCUMENTACIÓ: OBSERVACIONS
MARCATGE CE
Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. La manera de comprovar-ho es troba al document del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç "Productes de construcció. Marcatge CE". S'emetrà quan un producte tingui una declaració de prestacions conforme una norma armonitzada o bé una evaluació tècnica europea
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.
CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT
Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.
DECLARACIÓ DE PRESTACIONS DEL FABRICANT (DoP)
Declaració de prestacions, que s'emetrà per el fabricant quan un producte estigui cobert per una norma armonitzada o sigui conforme a una evaluació tècnica europea emesa per el mateix.
DITE
Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema. L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de certificat DITE. (NO VIGENT)
DEE (Document de evaluació Europeu) i ETE (Evaluació tècnica Europea)

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

AD.

ALTRES DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓ DE MATERIALS ESPECÍFICS

DAU (ITEC)

DIT (Institut Torroja)

ALTRES CERTIFICATS
COMPLIMENT DE
NORMATIVA

DAP's

DE PRODUCTE
ECOETIQUETES

ISO

AENOR

D'EMPRESA

AE.

DA.

IDONEÏTAT
TÈCNICA

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT

Quan un producte no disposi de cap norma armonitzada, per tal de poder tenir marcatge CE haurà de disposar de u n document de evaluació europeu (DEE) i posteriorment s'emetrà una evaluació tècnica europea (ETE). Serà la base per la declaració de rpestacions per aquells productes que no estiguin coberts per les normes armonitzades.
DIT
Document d'idoneïtat tècnica, expedit per L'Institut de Ciències de la construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d'utilització en edificació i/o obra civil d'un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)
DAU
Document d'adequació al ús, és la declaració de la opinió favorable de les prestacions d'un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l'àmbit de l'edificació i l'enginyeria civil. (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)
DISTINTIUS DE QUALITAT
Els distintius de qualitat que puguin tenir els productes, equips o sistemes subministrats que assegurin les característiques tècniques dels mateixos, exigides en el projecte.
ECOETIQUETES
Identificació dels productes que han complerts amb els criteris mediambientals durant la seva fabricó, ús o comercialització.
DAP's
DAP o Declaració Ambiental de Producte és una declaració amb anàlisis molt exhaustiu de les característiques ambientals del producte.

ALTRES DOCUMENTS ENTREGATS (Manual
d'ús i manteniment…)

ENTREGAT

DIT.

DISTINTIUS DE QUALITAT

ENTREGAT

DQ.

ETE

AENOR

DEE.

Si no hi ha norma
armonitzada (UNE)

ASSAIG CERTIFICAT
PER LABORATORI

DITE .

ETE
(Evaluació tècnica
Europea)

PF.

DEE
(Document de evaluació
Europeu)

CCE.

DITE
(NO VIGENT)

DCE.

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ EN
FÀBRICA

MCE.

CERTIFICAT CONF. CE (entitat)

CARTA EXECUCIÓ O COL·LOCACIÓ

DCE.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
CE
(NO VIGENT)

CARTA SUBMINISTRAMENT (EN EL
SEU DEFECTE ALBARÀ)

CG.

MARCATGE CE

CC.

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS
(DoP)

CS.

CARTA DE GARANTIA

SEG
FITXA DE SEGURETAT

INS.
INSTRUCCIONS O
RECOMANACIONS DE ÚS

MATERIALS

FT.
FITXA TÈCNICA (INSTRUCCIONS
D'APLICACIÓ.)

NOMENCLATURA

OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT DE
LA DOCUMENTACIÓ ENTREGADA.

DOCUMENT NÚM 3 LLISTAT D’ASSAIGS A REALITZAT

Exp: 1262/16

OBRA: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUARDIA A LA PLAÇA DE
LA PAU A SANT VICENÇ DELS HORTS
ASSAIG/ INSPECCIONS

NORMATIVA

ZONA

TIPUS

AMID.PRESSUP

CRITERI LOTIFICACIÓ

500 m2

1 lot de 5 densitats cada 75 m3 o
fracció diària
Mínim dues plaques. S'aconsella 1
placa de càrrega cada 100 m3 o fracció
diària

Nº LOTS

COMENTARIS

6 lots

S'obté densitat, humitat i compactació.

5 plaques

S'obté el mòdul de deformació del terreny.

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

MOVIMENT DE TERRES
EXPLANACIÓ
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938:2010.

ASTM D 6938:201
Esplanada

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl.

Seleccionat

NLT 357 /98

EXCAVACIÓ
Anàlisis terres per dipòsit de reutilització

NP

A definir

1

ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ
FORMIGÓ

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sisprovetes
cilíndriques de 15x30cm

UNE-EN 12350-1:2006
UNE-EN 12350-2:2006
UNE-EN 12390-1:2001
UNE-EN 12390-2:2001
UNE-EN 12390-3:2001

Piló

HA-25/F/12/IIa

177,766 m3

2 lots

Encep

HA-25/B/20/IIa

31,492 m3

100%
(1 sèrie/cuba)

Biga entre sabates

HA-25/B/20/IIa

85,134 m3

Llosa fonamentació

HA-25/B/20/IIa

87,192 m3

Mur de contenció

HA-25/B/20/IIa

25,959 m3

Llosa mixta

HA-25/B/20/IIa

23 m2

Solera de formigo

HA-25/B/20/IIa

20,16 m2

Fonament Obra civil

HA-25/B/20/IIa

42,12 m2

CPI-8

279,5 m

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm
1lot/2plantes
ELEMENTS A FLEXIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 1000m2
1lot/2setm
1lot/2plantes
ELEMENTS MASSISSOS
1lot / 100m3
1lot / 1 setm

100%
(1 sèrie/cuba)
100%
(1 sèrie/cuba)
100%
(1 sèrie/cuba)

De cada lot es comprovaran 3 amassades (en
formigons amb fck≤30) i 4 amassades (en formigons
amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6
provetes cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es
trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última
es reservarà.

100%
(1 sèrie/cuba)
100%
(1 sèrie/cuba)
100%
(1 sèrie/cuba)

PILONS BARRINATS
Integritat estructural dels pilots segons assaig sònic

CTE DB SE C. Art. 5.4.2.2.

Fonamentació

100 % dels pilots

100%

100% Soldadures

100%
(Soldadures)

SOLDADURES
Inspecció visual de les soldadures

Partícules magnètiques

CTE-SE-A Art 10.8.4
SE-A

CTE-

Estructura metàl·lica

S275JR

1571,7514 kg

20% unions en angle
100% Unions a les bases dels pilars

Ultrasons

100% Unions a topall

20%
(Angle)
100%
(Base pilars)
100%
(Ultrasons)

Es comprovarà que hi són, la situació, la longitud, la
mida de la gola, possibles desperfectes i esquitxades.

ASSAIG/ INSPECCIONS

NORMATIVA

ZONA

TIPUS

AMID.PRESSUP

CRITERI LOTIFICACIÓ

Nº LOTS

COMENTARIS

Pilons

B 500 S

7,5 kg/m

1

Encep

B 500 S

2541,594 kg

1

B 500 S

7287,186 kg

1

Els lots seran del mateix subministrament, fabricant,
designació i diàmetre.
* Es farà en cas que la documentació no sigui
completa o bé la DF ho consideri oportú

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

BARRES CORRUGADES
Característiques geomètriques / secció equivalent

Doblegat-desdoblegat

Assaig de tracció

EHE 08 Art 90.2
Biga entre sabates
UNE 36.065:1999 EX,
UNE 36.068:1994,
UNE 36.099:1996
UNE Llosa fonamentació
7474. Parte 1:1992
EHE 08

1lot/40.000Kg
B 500 S

5211,497 kg

1

Mur de contenció

B 500 S

3399,582 kg

1

Llosa mixta

B 500 S

142,6 kg

1

Allargament sota càrrega màxima

MALLA ELECTROSOLDADA
Desenganxament de nusos

UNE 36.462:1980
Llosa mixta

Característiques geomètriques / secció equivalent

23 m2
B 500 T

Assaig de tracció

1lot/40.000Kg

1
* Es farà en cas que la documentació no sigui
completa o bé la DF ho consideri oportú

UNE 7474.Parte 1:1992
Solera obra civil

Allargament sota càrrega màxima

En cas de subministrament de malles electroldades a
taller.

EHE Art. 90.2.

460 m2

EHE 08

ACER
Obtenció de proveta normalitzada
Deteminació del límit elàstic aparent superior, resistència a tracció i
estricció d'una proveta
Determinació de la composició química i del contingut de carboni
equivalent d'una proveta

Pilars

S275JR

5454,576 kg

UNE EN ISO 10025:2006 UNEEN ISO 6892-1: 2010

1

* Es farà en cas que la documentació no sigui
completa o bé la DF ho consideri oportú

1/ tipologia perfil i subministrador

Determinació de les caracterísitques geomètriques d'un perfil, tub
estructural o xapa.

Bigues

S275JR

2404,181 kg

1

Mesura i determinació del desplom i fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer

UNIONS CARGOLADES
Control de parell d'apretament

100%
(Visual)
30%
(Clau)

CTE DB SE a. Art. 10.8.5.1, CTE

Estructura metàl·lica

S275JR

61 u

100% visualment i 30% amb clau
dinamomètrica (mínim 2)

UNE EN 408:1006

Bigues + sostre panell

GL-24h

680,17 m2

1 per tipologia d'element.

100%

96 m2

1 sèrie al principi i una al 50% de la
obra executada

2 sèries

ESTRUCTURA DE FUSTA LAMINADA
Resist. Caracterís. Unions dentades d'enllaç de làmines

PARETS ESTRUCTURALS DE BLOC MORTER CIMENT
Resistència de microprovetes del morter

Obra civil

Demanar tots els certificats i
documentació del material i de la
cola de unió.

ASSAIG/ INSPECCIONS

NORMATIVA

ZONA

TIPUS

AMID.PRESSUP

Solera de formigó lleuger

500 a 600 kg/m3

470 m2

Interior

Gres porcelànic

454,5 m2

CRITERI LOTIFICACIÓ

Nº LOTS

COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

REVESTIMENTS
PAVIMENTS

Assaig del pèndol per lliscament

UNE-ENV 12633:2003

1
1
1/ tipologia de paviment

Cada lot es miraran 5 punts

Coberta

Terratzo

45 m2

1

Obra civil

Panot

332 m2

1

Obra civil

HA-307B/20/IIa+F

69 m3

1/ tipologia de paviment

Rajola de València

66,96 m2

Mínim 2 punts per tipologia de
revestiment.

2

És un assaig destructiu,es realitzarà l'assaig sobre
mostra anteriorment a l'execució.

Vernís ignífug

670,7 m2

50 % elements tractats

50 % Elements

1 lot= 6 lectures

Pintura intumescent

138,986 m2

5 provetes/tipologia

5

138,986 m2

10 % elements tractats

10 % Elements

(tindran diferent color per realitzar control).
1 lot= 6 lectures

Insecticida-fungicida

670,7 m2

10 % elements tractats

10 % Elements

1 lot= 6 lectures

Coberta graves

No transitable

413,15 m2

1

Coberta sala instal·lacions

Transitable terratzo

45 m2

1

Coberta graves

No transitable

413,15 m2

1

Coberta sala instal·lacions

Transitable terratzo

45 m2

1

FORMIGÓ VIST
Duresa superficial capa de morter Brinell

UNE EN ISO 6506/1

Mesurada amb bola de 10mm de diàmetre i
>=3Kg/mm2

ENRAJOLATS
Assaig d'adherència per tracció.

UNE-EN-ISO 4624:2003

Zones húmedes

TRACTAMENTS SUPERFICIALS
PROTECCIÓ IGNÍFUGA
Determinació de gruixos aplicats
Assaig d'adherència per tracció

UNE-ENV-13381-4:2005
ASTM E 736

Sobre fusta
Estructura acer

IMPRIMACIÓ
Determinació de gruixos aplicats

UNE-ENV-13381-4:2005

Estructura acer

UNE-ENV-13381-4:2005

Sobre fusta

PROTECCIÓ HIDRÒFUGA
Determinació de gruixos aplicats

TANCAMENTS I COBERTES
COBERTA I LLUERNES
Proves estanquitat 1 (Inundació durant 48h)

NBE QB 90

Es realitzar`quan nomès hi hagi la impermeabilització

1/tipologia
Proves estanquitat 2 (Inundació durant 48h)
Assaig de tracció triaxial de ganxos de seguretat

NBE QB 90
EN 795

Cobertes

UNE-EN 13051:2001

Façana

Mínim 1 ut

1

100% de les fusteries

100%

SERRALLERIA FUSTERIES I ENVIDRAMENTS
FUSTERIES EXTERIORS
Prova d'estanquitat per escorrantia

4u

Quan estiguin els acabats i totes les instal·lacions
finalitzades.
Destructiu. Si es primer donà resultat satisfactori es
pot donar per bó.

ASSAIG/ INSPECCIONS

NORMATIVA

ZONA

TIPUS

AMID.PRESSUP

CRITERI LOTIFICACIÓ

Nº LOTS

NP

NP

1/ instal·lació

1

COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

INSTAL·LACIONS(ES FARAN LES JORNADES DE INSPECCIÓ NECESSÀRIES PER CERTIFICAR EL 100% DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI)
SANEJAMENT
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, segons
exigències del Projecte i del CTE
CONDUCTES DE SANEJAMENT

CTE-DB-HS-5

EDIFICI

Prova estanquitat entre 2 tubs amb un junt

1/ tipologia junt
EDIFICI

Verificació estanquitat de juntes

NP

NP

Càmara interior tubs

1/ tipologia juntes

A determinar

1/tram

Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de
junt per la DF
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de
junt per la DF
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de
junt per la DF

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES
Es realitzaran descarregant cada aparell aillat o
simultaniament, verificant temps de desaigua,
fenòmens de sifonament, sorolls, comprovació de
tancaments hidràulics
Es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb
caudals mínims considerats per cada un d'ells i amb la
vàlvula de desaigua oberta.

Proves d'estanquitat parcial- Proves d'estanquitat

Proves d'estanquitat parcial- Proves de buidat
Proves d'estanquitat parcial- Proves a la xarxa horitzontal
CTE-DB-HS-5

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

A determinar

Es provarà cada tram de la xarxa, introduint aigua a
pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant 10 min

Proves d'estanquitat parcial- Proves a les arquetes i pous de registre.

S'ompliran previament d'aigua i s'observarà si existeix
o no un descens de nivell d'aigua.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb aigua

Es taparan els terminals dels conductes d'evacuació,
excepte els de la coberta, i s'omplirà la xarxa d'aigua,
fins a vessar. La pressió a la que ha d'estar sotmesa
qualsevol part de la xarxa no té que ser inferior a 0,3
bar ni superar el màxim de 1 bar.

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de producció d'ACS, segons exigències del
Projecte i del CTE
Jornada de prova de control de soldadura de conductes. Verificant
procés d'execució disminució del cabal i estanquitat.
INSTAL·LACIÓ ACS
Verificació del sistema de control automàtic, paràmetres de
funcionament, criteris de seguiment, nivells de procés.
Prova d'estanquitat i resistència mecànica

CTE-DB HE-2

CTE-DB HE-2
Proves de lliure dilatació: Verificació de temperatures de tara,
comprovació visual al finalitzar la prova.

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

Edificació

NP

NP

1/ instal·lació

1

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

ASSAIG/ INSPECCIONS

NORMATIVA

ZONA

TIPUS

AMID.PRESSUP

CRITERI LOTIFICACIÓ

Nº LOTS

COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
Verificació de l'ajustament, funcionament i consum de bombes
Verificació de funcionament del mecanisme del subsistema d'energia
solar
Equilibrat hidràulic
Comprovació de la eficiència energètica: la aportació d'energia i pèrdues
tèrmiques.
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
Prova de resistència mecànica i estanquitat
Mesura del cabal i temperatura en els punts d'aigua calenta

CTE-DB HE-2

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

CTE-DB HE-2

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

RITE

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

REBT

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

MI BT

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

MI BT

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de climatització, segons exigències del
Projecte i del RITE
Prova estanquitat Circuit d'aigua calenta
Prova estanquitat Circuit refrigerant
Mesura de cabals d'aire
Mesura de pressions de bombes
Mesura de consums elèctrics
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de ventilació, segons exigències del
Projecte i del RITE

RITE
RITE
RITE
RITE
RITE
RITE

ELECTRICITAT
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació elèctrica, segons exigències del Projecte i
del REBT
ENLLUMENAT INTERIOR
Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat
interior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons
MI BT, comprovació del nivell mig d'il·luminació, funcionament correcte
del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat
d'emergència
ENLLUMENAT EXTERIOR
Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons
MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les
columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i
funcionament correcte del sistema d'encesa
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial
Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum,
interruptors, preses de corrent, cuadres de mesura i protecció…

REBT
REBT

Sense connexió d'aixetes i aparells de consum

ASSAIG/ INSPECCIONS

NORMATIVA

ZONA

TIPUS

AMID.PRESSUP

CRITERI LOTIFICACIÓ

Nº LOTS

25%
1/tipologia
25%
10%
15%

COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
ENLLUMENAT

EDIFICI

NP

NP

25%
1/tipologia
25%
10%
15%

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

Nivells mínims de il·luminació
Grau de consecució d'il·luminació en funció del temps.
Lluminància als equips cuadres i instal·lacions manuals
Il·luminació de les senyals de seguretat
POSTA A TERRA
Mesura de la resistència de posta a terra

MI BT

UNE 21186
UNE21185

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum,
funcionament dels interruptors, grau d'electrificació…etc

1
1

TELECOMUNICACIONS
AUDIO I VIDEO
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de porter electrònic o videoporter,
segons exigències del Projecte

RICTI

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

REBT, ITC BT-18

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

PARALLAMP
Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació contra
sobretensions de xarxa i parallamps
POSTA A TERRA
Verificacions de la instal·lació

REBT, ITC BT-18

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

Prova final de la instal·lació de posta a terra
INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMP

REBT, ITC BT-18

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

UNE 21186
UNE21185

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

Mesura de la resistència de la presa de terra del dispositiu captador

Verificació de la instal·lació de protecció contra llamp

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

EDIFICI

NP

NP

1/ instal·lació

1

EDIFICI

NP

NP

100%

100%

SEGURETAT I INTRUSIÓ
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de seguretat, segons exigències del
Projecte

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i
funcionament de la instal·lació de protecció contra incendis, segons
exigències del Projecte i del CTE
SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ
Verificació de la col·locació, situació, visibilitat i dimensionat de senyals

Es verificaran les union dels conductors en els
diferents electròdes que formen la instal·lació, la
col·locació correcta dels electròdes i que la xarxa
tingui una profunditat apropiada segons la tipologia
del terreny

Verificació que les puntes captadores o parallamps
amb dispositius, es troben per damunt de qualsevol
element a protegir, que els elements captadors estan
estan fixats de manera segura als paraments,
conductors de descans fixats correctament i
continuitat fins posta a terra, col·locació correcta dels
dispositius equipotencials, continuitat de conductors
no visibles.
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LOGO EMPRESA

LOGO EMPRESA

CARTA DE SUBMINISTRAMENT.

CARTA DE COL·LOCACIÓ.

Client:

Constructora

Client:

constructora

Obra:

XXXXXXXXXX

Obra:

XXXXXXXXXX

Municipi:

XXXXXXXXXX

Municipi:

XXXXXXXXXX

L’empresa

XXXXX

L’empresa

XXXXX

amb

CIF

X-00000000

i

domicili

fiscal

a

amb

CIF

X-00000000

i

domicili

fiscal

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX,

ha

ha

realitzat

continuació

el
i

subministrament

que

pertanyen

al

dels

materials

capítol

XXXX

que
del

es

detallen

llistat

de

a
la

realitzat

continuació,

la
i

col·locació

que

pertanyen

de

les

unitats

al

capítol

XXXX

que
del

es

detallen

llistat

de

a
la

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al

municipi XXXX, complint amb la normativa vigent.

municipi XXXX, complint amb la normativa vigent.

LLISTAT DE MATERIALS SUBMINISTRATS:

LLISTAT D’UNITATS COL·LOCADES:

Material 1

Marca 1

Model 1

Amidament

Més informació

Material 1

Marca 1

Model 1

Amidaments

Més informació

Material 2

Marca 2

Model 2

Amidament

Més informació

Material 2

Marca 2

Model 2

Amidaments

Més informació

Material 3

Marca 3

Model 3

Amidament

Més informació

Material 3

Marca 3

Model 3

Amidaments

Més informació

Material 4

Marca 4

Model 4

Amidament

Més informació

Material 4

Marca 4

Model 4

Amidaments

Més informació

Material 5

Marca 5

Model 5

Amidament

Més informació

Material 5

Marca 5

Model 5

Amidaments

Més informació

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa

per persona física amb DNI XXXXX.

per persona física amb DNI XXXXX.

SIGNATURA
SIGNATURA
XX de XXXXX del XXXX

LOGO EMPRESA

LOGO EMPRESA

CARTA D’EXECUCIÓ DE TREBALLS.

CERTIFICAT DE GARANTIA.

Client:

constructora

Client:

constructora

Obra:

XXXXXXXXXX

Obra:

XXXXXXXXXX

Municipi:

XXXXXXXXXX

Municipi:

XXXXXXXXXX

L’empresa

XXXXX

L’empresa

XXXXX

amb

CIF

X-00000000

i

domicili

fiscal

a

amb

CIF

X-00000000

i

domicili

fiscal

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dóna una garantia durant un període de XXXXX anys

ha realitzat l’execució dels treballs que es detallen a continuació, i

del

que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la documentació requerida

conseqüència,

del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, complint amb

defectes d’execució que puguin sorgir, per un import mai superior al

la normativa vigent.

valor del treball contractat.

LLISTAT DE TREBALLS EXECUTATS:

Client beneficiari:

constructora

Obra de referència:

XXXXXXXX

material

utilitzat
es

a

compromet

la

execució

a

modificar

de
o

la

unitat

reparar

Material 1

Marca 1

Model 1

amidaments

Més informació

Descripció del material o unitat d’obra: XXXXXXXX

Material 2

Marca 2

Model 2

amidaments

Més informació

Amidaments: XXXXXXXX

Material 3

Marca 3

Model 3

amidaments

Més informació

Període de garantia: del XXXX al XXXX

Material 4

Marca 4

Model 4

amidaments

Més informació

Material 5

Marca 5

Model 5

amidaments

Més informació

d’obra.

els

En

possibles

La present garantia quedarà invalidada en els següents casos:

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa
per persona física amb DNI XXXXX.
Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa
per persona física amb DNI XXXXX.

SIGNATURA

XX de XXXXX del XXXX

SIGNATURA
EMPRESA
XX de XXXXX del XXXX

SIGNATURA
CONSTRUCTORA

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

ANNEX 7 – ASPECTES AMBIENTALS

FM 730.02.08 Rv.3

FM 730.02.08 Rv.3

Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre
s’escriurà D/X.
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir.
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004.
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les
valoracions puntuades amb 2 punts.

1.1

1.4

1.5

1.7

1.8

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC,
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació
prèvia i FM 730.02.05).
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals
afectades, protegides i no protegides.
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna.
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.):
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb
espècies vegetals autòctones, etc.
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades
(lluminàries, estacions transformadores, etc.).
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les
molèsties a la fauna.
Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per
l’obra.
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06:
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05).
S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores.

(∗) Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra.
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2.1

2.3

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics,
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.06: Antecedents,
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05).
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc.
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el
consum d’aigua.
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de
clavegueram.
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials,
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol)
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítimterrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats
d’obra.
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com
en fase d’obra acabada.
Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4
del CTE
Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises.
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Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.06:
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05).
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure
espais verds, etc.
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als
efectes del seu futur reaprofitament i tractament.
Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la
neteja de canaletes de cubes de formigó.
Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs.
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de
demolició.
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(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i
perjudicials per a la salut.
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres,
etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06.

Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada,
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra
vegetal).(1)( 2)
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Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra, tal
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus
de construcció i demolició.
Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials.
Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat.
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis,
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la
xarxa de clavegueram.
Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.3
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Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn.
Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix
la instrucció tècnica EA-03.
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc.
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils

1

Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es
tinguin en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i
d’explotació, i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil.

Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials,
pedreres, materials que el vent pot arrossegar).
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06:
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia).
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D.
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE.
Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el
funcionament de la instal·lació a l’exterior.
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de
CO2 durant aquest.
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona5.
Qualitat de l’aire interior tal com estableix el HS 3 del CTE.
El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010.
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint
les instruccions d’aquesta etiqueta.

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial
de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10
de juliol.
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Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n
l’aprofitament en la desconstrucció.6

'

2
Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin
en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en
particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus.
4
3

Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el
reciclatge i altres formes de valorització.

Serà d’aplicació si l’aspecte està contemplat en l’àmbit d’actuació del document bàsic.
Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi.
6
Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts
procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de
condicionament o de rebliment.
5
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Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada
pel Projecte. (1)
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Utilització de components que incorporin algun material reciclat:
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2)
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments,
CFC...).
Ús de materials autòctons de la zona.
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc.
Ús de materials prefabricats.
Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010.
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002.
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es
modifica l’Annex I del RD 1406/1989.
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pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de
runes de la pròpia obra, etc. (2)
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments,
CFC's...).
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de
construcció i demolició.
Ús de materials prefabricats.
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix
el document bàsic HS 2 del CTE.
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S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD
1378/1999. 8
No causar una contaminació important en el medi ambient en la
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant, així
com la retirada d'amiant o de materials que el continguin procedents
d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal
i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda
pel amiant).

!

Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) (2)
Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no
especials.
Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de
construcció i de demolició.
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal).
(1) (2)

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada
pel Projecte. (1)
Utilització de components que incorporen algun material reciclat:

7

Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent:
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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Limitació del consum energètic de l’edifici, tal i com estableix el
document bàsic HE 0 del CTE
Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix
el document bàsic HE 1 del CTE.
Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com
estableix el RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis) i modificacions
posteriors.
Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal
i com estableix el HE 3 del CTE.
Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i
com estableix el HE 4 del CTE.
Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments.

8

Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals,
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm).
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components,
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm.
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment.
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Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.
Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i de la flora silvestres.
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la
conservació de les aus silvestres.
Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar.
Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores.
Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural.
Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació
A, B o C) i sistemes d’alt rendiment.
Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com
estableix el HE 5 del CTE.
Utilització d’energies renovables.
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el
Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment
bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
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Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual,
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.).
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic,
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM
730.02.05).
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra.
No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis,
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06.
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes
de camions...).
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra.
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06:
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05).
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint
les instruccions d’aquesta etiqueta.
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002.
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es
modifica l’Annex I del RD 1406/1989.
S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD
1378/1999. 8

-

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Aigües.
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Document bàsic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi tècnic d’edificació
(R.D. 314/2006).
Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

∗
-

∗
∗
-

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les
activitats.

Vector ambientals: materials
Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.
Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos.
Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos.

∗

Vector ambiental: flora i fauna

Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió
dels residus de construcció i de demolició.
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic
d’edificació (R.D. 314/2006).
Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999,
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen.
Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.
Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la
contaminació del medi ambient produïda pel amiant.

∗

REFERÈNCIES LEGALS

Vector ambiental: hidrologia

-

Vector ambiental: atmosfera
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

-
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Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic
DB-HR Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic
d’edificació.
ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión.
RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i
equips basats aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen.
Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema
armonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes
fitosanitaris.
Document bàsic HS 3 Qualitat de l’aire interior del Codi tècnic d’edificació (R.D.
314/2006).
Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol,
d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos.
Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos.
Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999,
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels
policlorobifenils, policloroterfenils i dels aparells que els contenen.

Vector ambiental: energia
Document bàsic HE 0 Limitació del consum energètic de l’Ordre
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic
DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial
decret 314/2006, de 17 de març.
Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica de l’Ordre
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic
DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial
decret 314/2006, de 17 de març.
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el
document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març..
Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària de
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el
document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica de
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el
document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per
a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

-

Vector ambiental: població
ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión.
Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema
harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes
fitosanitaris.
Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.
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MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició.
Aquest s’aplica al projecte executiu del nou Centre Cívic La Guàrdia al terme municipal Sant Vicenç del Horts.

2. OBJECTIU
L’AMB, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot
assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de
la construcció.

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del
Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la
demolició ha de formar part del Projecte d’Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest,
recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint
com a mínim els documents següents:
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació
d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions
de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a
més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i
l’execució de l’Estudi de Gestió de Residus.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
2

FM 730.02.10 Memòria de l’annex de gestió de residus R1

4. DADES GENERALS
4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 )








Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de
construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció
o obligació de despendre’s.
Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades
en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa
europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos
que els hagin contingut.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot
entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut
humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran
de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües
superficials o subterrànies.
Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

4.2 Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art.
2, llevat de:
o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta,
sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a).
2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica
sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació
aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació.

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm
3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus.

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm.
3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus.

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):
o

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de
demolició.

o

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia,
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

o

L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió
Europea.

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que
executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors
autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors
per compte aliè.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
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5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Sí


No


Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent:

17













ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Sí


No


1

































































2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per
utilitzar-los al mateix emplaçament.
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
l’obra sense gairebé generar residus.
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per
tant, la quantitat de material a emprar.
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra
mateixa.
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions.
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.
S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el
mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de
manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Algunes de les solucions possibles són:
Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit.
Solucions de parquet flotant en front de l’encolat.
Solucions de façanes industrialitzades.
Solucions d’estructures industrialitzades.
Solucions de paviments continus.
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global,
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció,
com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres.
S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de
materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.
S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació
posterior.
S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància
a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.
S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu
futur reaprofitament i tractament.
S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.
S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne
l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)
S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
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S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra
(contenidors, sacs, etc.)
En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus
que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.
... (Altres bones pràctiques)

Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi
PROGROC
JUL08_CO080724.
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai
públic urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA.
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS
6.1

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA
CONSTRUCCIÓ
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)

Classificació LER i estimació dels residus.

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat
mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008,
es mostra en la taula següent:

TOTAL DE L’OBRA
Material i Codi LER
Inerts o mescles de formigó, maons,
teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses
(170107)
Formigó (170101)
Teules i materials ceràmics (170103)
Vidre (170202)
Metalls barrejats (170407)
Fusta (170201)
Plàstic (170203)
Envasos de paper i cartró (150101)
No especials (170904)
Especials* (170903)
Terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses (170504)

6.2

Pes (t)

m3

115,670

156,155

312,858
14,602
0,525
2,010
2,554
0,294
1,962
7,708
0,095

290,203
21,312
1,013
6,835
13,545
4,004
9,123
62,043
1,106

1324,362

993,271

Inventari de Residus Especials

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen
durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari
d’aquest tipus de residus.

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per
aquestes
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per
elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE
VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE
-

Dissolvents

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES
ARTIFICIALS
Residus que contenen silicones perilloses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

codi
LER

S’utilitzen?

Sí

No

150101*





150101*





080117*





080121*





080111*





070103* /
070403*/070
404*





080409*





070216*





170903*





170903*





200121*





Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi
PROGROC
JUL08_CO080724.

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC
6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ
La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció.

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats
d’enderroc.
Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi
PROGROC
JUL08_CO080724.
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment:
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plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat,
etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és
en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements
susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat
laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a:
- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc,
reparació o reforma)

TERRES CONTAMINADES
- Terres i pedres que contenen substàncies
perilloses (terres contaminades)
AMIANT (5)

codi LER

170503*

S'ha detectat?
Sí 

No 





- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant
(filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant

170605*






170605*





170605*

- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb
amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb
amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant

170605*







170605*





170605*





170605*





170605*

- Paviments vinílics que contenen amiant

170605*







160211*





200121*





170204*





- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats,
els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

Quantitat
T

m3

u.

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre
de l’obra:

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació
1 Separació segons
tipologia de residu

TOTAL AMIANT
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb
CFC o HCFC
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de
mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE
DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui
contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents,
adhesius, aerosols, etc.)
- Altres residus de construcció i de demolició
(inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

Especials

Inerts

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)



170903*







No Especials

Inerts+no especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
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(segons RD 105/2008):
 Formigó: 80T
 Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
 Fusta: 1 T
 Vidre: 1 T
 Plàstic:0,5 T
 Paper i Cartró: 0,5 T
 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en
les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador
 contenidor per a metall
 contenidor per a fusta
 contenidor per a plàstic
 contenidor per a paper i cartró
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats
inerts + No Especials:
 contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci
un tractament previ.
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix
2 Reciclatge de residus
petris inerts en l’ obra

emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador
kg:
m3:
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris):
kg:
m3:

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra.
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4

Destí dels residus segons
tipologia
Inerts

3 Senyalització dels
contenidors
Inerts

No Especials Mesclats

Especials

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb
la separació selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc.
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de
residu:
Cables
Ferralla (LER
Paper i cartró
Plàstic (LER
Fusta (LER 170201)
elèctrics (LER
170407)
(LER 150101)
170203)
170411)

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials
de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials,
no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que
identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislació de Residus Especials.
Símbols de perillositat:
T: Tòxic
F: Fàcilment Inflamable
T+: Molt Tòxic
C: Corrosiu
F+: Extremadament
E: Explosiu
Inflamable

N: Perillós per al medi
ambient

O: Comburent

Xn: Nociu.
Xi: Irritant.

Gestor

Observacions

Tones

m3

Codi

Nom

 Planta de selecció

115,670

156,155

E-102.95

ECO-EQUIP, SAM

Inerts mescla

 Dipòsit

1324,362

993,271

E-676.99

PUIGFEL, SA

Terres

 Reciclatge
 Planta de transferència

Residus No Especials

Quantitat estimada
Tones

m3

 Reciclatge de metall

2,010

6,835

 Reciclatge de fusta

2,554

13,545

1,962

7,708

Gestor

Observacions

Codi

Nom

E1399.13
E1399.13

ALBERTO CARRASCO
ESCODA
ALBERTO CARRASCO
ESCODA

9,123

E1399.13

ALBERTO CARRASCO
ESCODA

Paper i cartró

62,043

E-102.95

ECO-EQUIP, SAM

No especials mescla

Reciclatge:
Metalls
Fusta

 Reciclatge de plàstic
 Reciclatge paper-cartó
 Reciclatge altres
 Planta de transferència
 Planta de selecció
 Dipòsit

Residus Especials

 Instal·lació de gestió de
Residus Especials

Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi
PROGROC
JUL08_CO080724.

Quantitat estimada

Fonts:

Quantitat estimada

Gestor

Tones

m3

Codi

0,095

1,106

E-01.89

Nom
ATLAS GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL, SA

Observacions

Especials

Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.
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8. MARC LEGISLATIU

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest
Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de
Residus com pel Pla de Gestió de Residus.

DOCUMENT NÚM. 1

MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 2

PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOST

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i
un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la
separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la
construcció i d’enderrocament dins de l’obra.

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder
adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa.
Barcelona a desembre de 2018

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del
Projecte, document contractual.

11. PRESSUPOST
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 25866,89 €
En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i els
abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra.
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen
part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com
estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació:
Capítol de gestió de residus:
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa
a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una
partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.
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Blanca Noguera
Arquitecte

DOCUMENT NÚM 2 PLÀNOLS

LLEGENDA

Elements de seguretat:

CARRER DEL MESTRE RAMON CAMPS

Tanca perimetral de l'obra

S

C1

Contenidor de 9m3 inerts mescla

C2
C3

Contenidor de 9m3 per barrejats no especials

C4

Contenidor de 5m3 per metalls

C5

Contenidor de 5m3 per fusta

C6
Contenidors per residus especials 1m3

C7

Zones d'acopi de material:
Zona susceptible a admetre material reutilitzat o reciclat

S

(Tipus i dimensions de contenidors de residus per obres)
i vehicles obra

i vehicles obr

a

C7

C1

0.8

4

C2

C3
C4
1.5

2

C5

2.8

1

C6

RR
CA
D
ER
1.4
3

'OL
5.6

7

2.1

6

OT
Contenidors de residus especials de 1m3

CARRER

D'OLOT

PROJECTE EXECUTIU
DETALLS

G01

1.2

1:300 (A3)

0

6m

DES 2018

DOCUMENT NÚM 3 PLEC DE CONDICIONS TÈNIQUES

03 Plec de condicions

ÍNDEX PLEC GESTIÓ DE RESIDUS
1

2

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC .................................................................................................................... 2
1.1

Identificació de les obres ................................................................................................................ 2

1.2

Objecte ............................................................................................................................................ 2

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU .................................................... 2
2.1

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) .................................................... 2

2.2

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) ................................................. 3

2.3

Gestor de residus de construcció i de demolició ............................................................................ 4

2.4

Coordinador de seguretat i de salut en obra .................................................................................. 4

2.5

Director d'obra ................................................................................................................................ 5

3

REQUISITS LEGALS .................................................................................................................................... 5

4

CONDICIONS ECONÒMIQUES ................................................................................................................... 6
4.1

Criteris d'aplicació ........................................................................................................................... 6

4.2

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus ...................................... 6

4.3

Certificació del pressupost de Gestió de Residus ........................................................................... 7

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
1

03 Plec de condicions

2.1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
1

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat
promotor:

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

-

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de
demolició.

-

La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

-

L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de
demolició.

1.1 Identificació de les obres
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, per a la redacció del projecte executiu del Centre Cívic La Guàrdia
1.2 Objecte
1

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de la demolició
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la
seva materialització en obra.
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que
haurà d’incorporar:
Mesures de minimització i prevenció de residus.
Estimació de la generació de residus.
Operacions de gestió de residus.
Plec de condicions tècniques.
Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus.
Pressupost.
Documentació addicional referent a:
o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició.
o Pla de formació d’obra.
o Documentació de control d’obra.

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el 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 de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció (legislació autonòmica):
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les
següents obligacions:
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició,
que contindrà com a mínim:
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de
residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008.

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es
generaran a l’obra.

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als continguts de:
1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als
treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició.

1

Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors.
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4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor
de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas,
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment,
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes
d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i de demolició dintre de l’obra.

03 Plec de condicions

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos
que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1,
així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no
perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.
d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en
la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de
demolició de l’obra.
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística,
dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1 r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la
lletra b) de l’apartat 1.
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010:
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de
seguiment independent on s’identifiqui:
-

La persona productora o posseïdora del residu.

-

L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres.

-

La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la
seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus.

-

Les persones gestores.

-

La persona transportista.

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els
cinc anys següents.
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és
necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010.
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de
residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament
o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta
acreditació pot realitzar-se:
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o
b) mitjançant empreses acreditades externes.
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres.
2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat
contractista:
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els
treballadors per compte aliè.
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica).
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir
amb les obligacions següents:
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra
estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a
l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a
altres formes de valorització.
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar
en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri,
almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de
llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions
de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art.
14.1)
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament
haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.
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5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma
individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra
superi les quantitats següents:
Formigó: 80 t.

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus
de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de
febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen,
o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.

Maons, teules, ceràmics: 40 t.
Metall: 2 t.

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de
mantenir-se durant els cinc anys següents.

Fusta: 1 t.
Vidre: 1 t.
Plàstic: 0,5 t.
Paper i cartró: 0,5 t.
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de
demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament
viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.
6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte
d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació
d’alguna o de totes les anteriors fraccions.
7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos
de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què
es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant
els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret
89/2010).

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el
productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que
duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport,
a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de
valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment
d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i
se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos
aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de
construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests
residus a la instal·lació.
2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació
acadèmica en construcció.
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció
d’execució.
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus:

2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat
gestor:
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D.
105/2008.
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició
complirà amb les obligacions següents:
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El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents:
1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a)
En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament,
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió.

03 Plec de condicions

b)

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2.
Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions,
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en
les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció:
a)

1.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.
2.
Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció
facultativa.

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b)
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació.
c)

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus:

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

3.
Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.
4.
Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la
documentació de final d’obra.

d)
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que
pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.

5.
Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de
residus que siguin preceptives.

e)
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials).

6.
Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius.

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles.

3.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
4.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase
de producció i de gestió dels residus.

3 REQUISITS LEGALS
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la
normativa existent i vigent.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

5.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació
i de separació dels residus les persones autoritzades.

o

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis
usats.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1.
Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”.

o

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

o

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

o

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

o

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Catàleg de Residus de Catalunya.

o

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

o

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

2.5 Director d'obra
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra:
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.
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o

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

o

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

o

o

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

o

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

o

DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

o

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.

o

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials
usados.

o

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los
residuos de construcción y demolición.

o

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus

o

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 la gestió dels residus de la
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

o
a)

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988 de 20 de julio.

LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES
4.1 Criteris d'aplicació
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i
com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació:
Capítol de gestió de residus:
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que
fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de
Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB.
4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de l’AMB
en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn:
-

Classificació de residus.
F2R2

-

Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació
autoritzada de gestió de residus.

-

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus.

F2R3

F2R4

F2R6

F2RA

-

Matxuqueig de residus petris a l’obra.

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus:
F2RM

-

DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.

“Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.
-

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”.

b)
Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot
allò que fa referència a la gestió de residus.
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-

Trituració de residus no petris a l’obra.
F2RT

S’hauran d’incorporar i de
definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de
preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest
punt.
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4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i
s’abonarà amb certificacions mensuals..
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte
d’obra corresponent.

Barcelona a desembre de 2018

Blanca Noguera
Arquitecte
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DOCUMENT NÚM 4 PRESSUPOST

Centre Cívic a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
Centre Cívic a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PRESSUPOST
PRESSUPOST

*

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

03

GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3

01

Gestió Externa

*

Pàg.:

2

1

1 E222CC02

m3

Recollida de terres resultants de la perforació dels pilots i càrrega
sobre camió. (P - 14)

10,18

54,216

551,92

2 E2R3MJ01

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)

4,15

820,285

3.404,18

3 E2RAMJ02

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 22)

4,70

820,285

3.855,34

4 E2R5MJ03

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 20)

17,51

474,860

8.314,80

5 E2RAMJ04

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, 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 - 23)

23,67

200,462

4.744,94

6 E2RAMJ05

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

15,23

234,730

3.574,94

7 E2RAMJ07

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

0,00

5,966

0,00

8 E2RAMJ08

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

6,08

13,545

82,35

9 E2RAMJ11

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

0,00

9,123

0,00

10 E2RAMJ12

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

12,75

11,035

140,70

11 E2R5MJ18

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 21)

69,00

1,106

76,31

12 E2RAMJ13

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 29)

0,08

128,250

10,26

13 E2R2MJ14

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 18)

3,96

263,363

1.042,92

14 F2RA9TD0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i
soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 428)

76,50

0,792

60,59

15 F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil. (P - 427)

3,15

0,792

2,49

EUR

16 F2R55065

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t. Mesurat sobre
perfil. (P - 426)

2,56

0,792

2,03

17 F2R45065

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió. Mesurat sobre perfil. (P 425)

3,94

0,792

3,12

TOTAL

Titol 3

01.03.01

25.866,89

(*) Branques incompletes

EUR
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ANNEX 10 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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ñ{ Å{xxx{~|{z~x||{~{~||x{|~{Ó~~{{~{w~xx{zz{~|{z{~~{y~£{
{
Åy{w~{yz~{wÎwx|{
{
ñ{ Æx{w~{~~zxz{
ñ{ xz{

T
T
T
´ÙT

ñ{ æz~{w~{~~zxz{x{yz~x{~Ñáxwx{
ñ{ Âz~z{xwz{
ñ{ Ç||~~{
{
Âz~{|â|~zÎ~{
{
ñ{ xx{y~~zx|{w~{|x{
{
¡~Ôx|zÝx{w~{~~zxz{
{
ñ{ ¡~Ôx|{w|xz~zxz{wå{w~{x{z~{xz{||~~{{yz~z{xwz{
ñ{ ¡~Ôx|{w~{yã{w~{yx{x{zzx{y~x{x|~x{x{|~{~{
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
§gWt_]^ZtfV]Tfíj_Z̀]TN¯[]gZfTZT̄[]gfZh[OT
T
Å|{z|~{|w{{~~~{z|zÝxw~{~{|x{y~{x{wÑ~~z{y~x{~z~{~||~{y~{x{|x|~zx{
w~|{y{~|~z~{{w~|{y~£{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoT̀VTYZ]cg]TdYgdZ]T̀VTfÌVhVYbZ[T
{
ñ{ vzÑ~~{zÕ~{zxz{
ñ{ ~Ñ|xx{
ñ{ ÅÑwx~z{
ñ{ Åy|{
ñ{ ~w{
ñ{ ãx|x{w~{zÓ~{zÕ~{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
{
Ð~~{y~Î~zÎ~{
{
ñ{ {ãx{w~xxzÝ~x{x~z{zy{w~{z|~{~{|x{{y~{x~{xÍ{ãxÒ{w~xxzÝ~x{
x~z{~zxÓ{~{{wyÕz{~{zwÓ{~|{~{yÍ~z~{wx{{|~{xzzÝx{|~x|{{y~z~z{~{{
2õùõýý5÷õýúþõ5ú1ú1ûüõý3ú3÷þüýúöô÷2ý310#01ù÷62ý{
ñ{ Å{y~w{x{|xx~z{w~|{z|~{~{|~{Ó~{{Î~ã|~{~{ã{~~z{~{~x|zÝxÓ{x{~|{
z{xzxz{{|~{|x{||~Îxw~{{zÍxáxz{{y~w~z{~{xxz~{x{zzx|{~~zxz{~{~{w~|{
z|~{~{Î~Ò{Ñx{w~|{wyÕz{w~{|x{Óx{{Î~ã|~£{Å{x{w~{Î~x~z{xw~zx|{xÎxÓ{
~wxzx~z{x|{~yx|~{~{|~{~{wx~z{~~z~£{
ñ{ xz{~|{yÎ~ä~z{w~|{wyÕz{w~{Óx{{Î~ã|~{{ywÓ{ãxÎ~Þã{~{|~{yzxz{{Ñ{w~{x|{
x{{~zxÓ{yãz{Ñx{{~~w~{Ñ{x|{y~x{~{~x|zÝ~{|~{y~x{{x{å{~{|~{~Î~{
yzxz£{
ñ{ Å|{Î~ã|~{~{y{w~y|xáxÞ~{~~{y|~~{ãx{w~{yÎ~{w~|{z|~{~{~|{~zx|~z{
~y~~w{xzzÝxz{y~{x{x~z{Ñ£{
ñ{ {~y~{x~z{z|~{y~{x|zx{Ñx|zxz{~{{{~|{yx~z{wyÎ~ä~z{x|{z{~{ã{
~~z£{
{
Åy{w~{yz~{wÎwx|{
{
ñ{ Æx{w~{~~zxz{
ñ{ xz{
{
Âz~{|â|~zÎ~{
{
ñ{ xx{y~~zx|{w~{|x{
{
¡~Ôx|zÝx{w~{~~zxz{
{
ñ{ ¡~Ôx|{w|xz~zxz{wå{w~{x{z~{xz{{w~{y~||{w~w{{~y|£{
ñ{ ¡~Ôx|{w~{yã{w~{yx{x{zzx{y~x{x|~x{x{|~{~£{
{{{{{{{{{{{{{{{

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T
\fVc^YZcZ^[^T
T
~~x{~|zx{Ò{z|zÝxwx{~{|x{y~{x{å|zy|~{y~xÏ{v|~zx{w~{Ó~{{~y{Å||~xz{
~z£{k{|~~x{wå{~~x|zÝxz£{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoT̀VTYZ]cg]TdYgdZ]T̀VTfÌVhVYbZ[T
{
ñ{ Æ~xw~{
ñ{ Æzxz~{~|z{w~z~{
ñ{ Æzxz~{~|z{w~z~{
ñ{ Åy{x{Ñz{||~{y~||~{
ñ{ ~w{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]T
{
Ð~~{y~Î~zÎ~{
{
ñ{ Ò{ãx{wz|zÝx{x|~{~{~z{y~Ñ~zx~z{w~Ôxz{{xä||xz{y~{x{|x{~z{~{|xÓ{y~{~||£{
ñ{ ¡{Ò{y|~{Ò{z|zÝxx{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ {ãx{w~{zx{~|~zzxz{x{xyx~||{~{~z{||xz{{z~x||{~{w{wãzxz{~~yz~{~|{
~{z{|~{yz~{xw~xw~{~{~|{½}y¹{½·wy½mºzÊmnm·¼½·¹n¹·½onp£{
ñ{ z~{|~{~{yz~{~|~~z{w~{zx||{~z{~zxx{w~Ôxz{{x||xz{xw~xwx~z{{Ñ~{
x|{½}y¹{½·wy½mºzÊmnm·¼½·¹n¹·½onp·
ñ{ Ò{z|zÝxÓ{~|{~z{~|z{y~{x{zx{~~x{x{|~{Ó~{~|z~{{x{y~{x{x|z~{Ñ£{
{
Åy{w~{yz~{wÎwx|{
{
ñ{ Æx{w~{~~zxz{
ñ{ xz{
ñ{ æz~{w~{~~zxz{x{yz~x{~Ñáxwx{
{
Âz~{|â|~zÎ~{
{
ñ{ xx{y~~zx|{w~{|x{
{
¡~Ôx|zÝx{w~{~~zxz{
{
ñ{ ¡~Ôx|{w|xz~zxz{wå{w~{x{z~{xz{{y~||{~|z£{
ñ{ ¡~Ôx|{w~{yã{w~{yx{x{zzx{y~x{x|~x{x{|~{~£{
ñ{ ¡~Ôx|{w~{y~||{w~|~z£{
{{{{{{{{{{{{{{{{
\]sgYìTØ_WpTYT§gh`ZcZgh]T̀VTc[Ypc^VYTbVhVY[fTVhTfÌgtY[TdVYT[fTW[hVZbTW[h_[fT̀VTcpYYVb_V]T
T
~{x~x{~~x|zÝxwx{{~{wÑ~~z{zx{~{|x{z|zÝ~{~|{~Ñá{ãx{{x{~~x{y~{x{|x{
|â|x{yx~z{w~y|xáx~z{z|zÝx{~z£{w~{xz~x|{Ó~{~y{zÍx{x|x{{~~£{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoT̀VTYZ]cg]TdYgdZ]T̀VTfÌVhVYbZ[{
{
ñ{ ¡~~Ñá{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
{
ñ{ {~{xy|xx{xx|~z{y~{{|{z~x||xw{Ò{w~{{Ý£{
{
Â~{x~x{x{Ó~x{Ò{|xzÏ{
{
ñ{ v~zx{~|{y~{Ñ~x~z{xz~z{~z~{~||{x{wzÓx{|x{x{|xy|xwx{w~{|~{~yxz||~{xyyxzÞ~{
~|{Ò{y|~{x{|x{Ó~x£{
ñ{ ß|~x{~|{~||{xz~z{|~~x{w~zx£{
ñ{ vxÑx{|Í~z~{Ñ~x~z{x{|~{w~{x{{Ò{y|~£{

T
T
T
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ñ{ ~Ñá{wx~x{~|{y~{|ãx{w~{~x|zÝx{~|{å|{w~{|~{x~£{
ñ{ xz{~|{zxyz{|x{Ó~x{ãx{w~{xw~{~|{Ò{x{yy{y|~{w~|{{{ãx{w~Îzx{~|{{w~{|x{zx£{
{
Â~{x|{x~{w~{Ó~~{||x~{y~{x{|x{y~x{xzxÓ{~{~|{~ð~z{z~{y~Î~zÏ{
{
ñ{ ÂzxÓ{|x{Ó~x{|xwx{y~{{w~|{~{~z~{Ñ{x{|x|áxwx{w~{|~yxz||x£{
ñ{ vÎxáx{w~y|xáxz{|~{x{x|{||x{w~{|Í~z~{Ñ{xx{x|{~z~{w~{xÎ~zxz{w~{|x{Ó~x£{
ñ{ Å{yxÓ{|x{Ó~x{~{~|{~{|~yxz||x£{
ñ{ xz{~|{zxyz{xzwÓ{|x{Ó~x{~{y{|xwx{x{|~z~{wxÎxz~{x~xz£{
ñ{ k{|xzÕx{|x{y~{Îx|{w~{|Í~z~{x{x~x{y~{~Îzx{zxzx{x{x~z~{xÑ|xw~£{
ñ{ k{|xz{|å{w{w{w~{~Ôx|{x{ãx{wx~x{{Í~z~{~z~{wÎ~{y~{xyzx{|~Ñá{x|{xz~{
z~y£{Âz{~{x|~Î|{z~x{x{w{~{{~z{{Îz{y~{|~y£{
{
Å{|xy|x{w~|{~{wyx{|x~{w~|{}{Ö{~{zwx{~{yz~{{~x{~|{zw~{{z~{x{{~{
~Ñ~~{|xyxzxz{{w~{|xz|~{{w~|{}~x|{~~z{{w~{{w~{~~{y~|{x|{xyÎx{~|{}~|x~z{w~|{
¡~Î~{w~{Â~Î~{£{
{
³q{Æxxz~z~{w~{|x{Ó~x£{
{
x{xy|x{xx|{wx{Ó~x{yz{y~~zx{{{~{yxz|x{w{|x{~{~|{x{~ð~zÏ{
{
ñ{ Px{|x{Ó~x{Ò{xx{y~xwx{{xx{x£{
ñ{ Px{Ò{Î|x{{wÑ|{w~{Í~zx£{
ñ{ Px{~zÓ{~{~|{~zx|~{{~|{~{zz{~{~|{{w~{w~y|xáxÞ~£{
ñ{ Px{~zÓ{|â|xwx{w~{zx|{x~x{~{ãx{w~{z~{{xy|x{x{wzÓx{w~|{z{{x{z{{
|x{wx~z£{
ñ{ Px{|x{Ó~x{x{xx{w~|{~{xy~z~{~z~{{|x{~Îx{zx{yz{xx{|~{x|{z~x||xw£{
{
´q{ÅÑá{Ñ{~~x£{
{
Ç{~Ñá{Ñ{yz{yzx{{{~y~x|~z{w{|x{~{~|{x{~ð~zÏ{
{
ñ{ Px{Ò{xx{yzxz£{
ñ{ Px{{yz{~x|zÝxÞ~{Ò{~{y~{{Î~z{w~{z{{w~{Ñ|~{w~|{z£{
ñ{ Px{yz{y|x{{Î~z{{w~{|x{Ó~x£{
ñ{ Px{~{~x|zÝx{~z~{~|{{~zÓ{~{y{~zx|~£{
ñ{ Px{~{zxz{wx|áx{{w~~w{|x{Ó~x{x{~~zxz{w~{wÑx{|xwã~x£{
{
Ùq{Æxxz~z~{w~|{~w{w~{z~x||£{
{
~{xxz~z~{w~|{~w{w~{z~x||{yw~{x~zx{~|{{~y~x|~z{w{|x{~{~|{x{~ð~zÏ{
{
ñ{ Px{|~yx{||~{~y~x|~z{Î~zx|{Ò{Ñ~z{y~{x{|~~{w~{|xzÎzxz{w~{{~{zxz£{
ñ{ Px{~|{Õ|{Ò{~|x{{y~{zxz{yz{wx{||{x{~y~xw~{{Ò{Ò{~||{y~{x|{x|áxz{~{yz{~|{
z~x||xw£{
ñ{ Px{|x{zx{{~|{~w{w~{z~x||{{y~~z{x|{z~x||xw{|x{xy|x{xx|{w~{Ó~~{x{x{x|áxwx{
~x{{~{x{yzx{~zx£{
ñ{ Px{~|{Õ|{{~|{y|x{w~{z~x||{y~~z~{w~Î~||{~{y|~{|x{xy|x{w~{|x{Ó~x{~{Î~||{
wÑ~~z£{
ñ{ Px{~|{Õ|{{~|{yz{w~{yz{{~zx|~£{
ñ{ Px{|x{z~y~xzx{ãzxz{{|x{w~{|x~{{xw~xw~£{
ñ{ Px{|x{|â|x{{{xw~xwx£{
ñ{ Px{ã{ãx{~y{x{Îx£{
T
Úq{Å~{w~{|xzÎzxz£{
{
xzÎzxz{yz{yzx{{~y~x|~z{w{|x{x{y|{x{{wÎ~~{w~{|~{~~{~ð~zÏ{
{
ñ{ ÅÑá{Ñ{xx{Ñ~ð~z{{y|xz{~{{z~Î{~{yxz|x{|x{|x{Î~z~x|£{
ñ{ Â~w~{Ñ~z{w~{~yÕ{Ñ|Õ{{w~{~y~x£{
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T
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T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T
ñ{ zÓ~{xx{x{w~|~Îx{w~~{{zxyz£{
ñ{ }z~{yxz{y~{{yÒ{~{~|{z~x||xw{{y{w|x£{
{
Ûq{ßxz{wÎwx|{w~{£{
{
Æzz~~{Ñxz{wÎwx|{w~{Ï{
{
ñ{ x{xx{wxyzzw{Ñx{y~{~x|zÝx{|~{zx~{~{ð~z£{
ñ{ x{xw~x{w~{|x{x{~|{x|áxz{{x|z~{~Ñ~z~{y~x|{~{yz{~|{z~x||xw£{
ñ{ x{Ñx{{xwxyzx{w~|{~~~z{{w~{|x{Ñx£{
ñ{ ~zx{yÎx{w~{yxz|x{w{|x£{
{
Åy{w~{yz~{wÎwx|{
{
ñ{ Æx{w~{~~zxz{
ñ{ xz{
ñ{ æz~{w~{~~zxz{x{yz~x{~Ñáxwx{
ñ{ Âz~{w{|x{
{
Âz~{|â|~zÎ~{
{
ñ{ xx{y~~zx|{w~{|x{
{
¡~Ôx|zÝx{w~{~~zxz{
{
ñ{ ¡~Ôx|{w|xz~zxz{wå{w~{x{z~{xz{{yz~{w{|x£{
{{{{{{{{{{{{{

àq́qÚqT®ccò]T[TfÌgtY[T̀VTdYgeVÞ̀gY]iT]VYeVZ]T̀VTW[h^VhZWVh^TZT[f^YV]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
~{y~x{y~Îz~{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|x{||x{~Îxwx{z~~{~{~|{~y|xz~{|â|x{w~Ñxz{xxz{
{xÎ~||x~z{w~{|~{xz~~{Ñxz{{w~~Ñxz{zx|{{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx£{
~Ñxz{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{z~x{w~{zx|~{z{x{zxyz{{~yxwx{~zÓ|â|~£{
Å|{yxxyxz~{~x{~zÓ|â|{{~|{yx~{x{Î~xwx{~y|xáxw~{|~{xxw~{w~{|x{||x{
Å|{Ñ{z|zÝxz{~{x{y~{x{|~~{w~{|x{||x{xx{~Ó{zxz{w~{wx{Â|xzx{w~{ß{{wzäz{
zÍxáxz{|x|{w~{|~{~{z~£{
Å|{Ñ{xxÓ{zÍxáxz{~|~z{{x{{Ò{zÍxáxz{~{y~Óz£{
¡~yxÓ{~{~|{z~x||{w~{|x{||x{|x{xxx{~ð~zÏ{~y{w~|~Îx{w~{Ó~x{Ñ~x{Îxw{wx||x{{
~x{|x{w~{zx|x£{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzy~||x~z{{y{x{Î~ã|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{

Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
Å{~|{z~x||{~{x|áxwx{~|{y~x{yzxx{x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
~x~xz{w~{yÎx{~{~{xwx{Ñx~{~z{|â|xw~{|~{yz~{|â|~zÎ~{y~Îz~£{
{~{~x|zÝxx{z~x||{w~Ñxz{~~{xx{{~|{{w~{xwx{w~{wx|áÓx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{~zÑx{
w~{|~{x~{{|x{zx|â|x{w~{xx~£{
Çz|zÝx~{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx£{
¡xwÎ~zÓ{x|{y~x{~{ãx{w~{xx{~{|~zx|xz{w~{|~Ñxz{~{~|{{w~{xwx{x{wÑ~~z{Î~||{
x~{{w~~{w~|{y~x{x|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ãxz{w~|{zx|~{y|x~{w~Ñxz{{yzx|{~Ñ~zxÓ{zÍxáxz{xÑxz~{~y|zxw~{x{|z~{w~|{x|{wyxÓ{~|{
xz~x|{w~xwx~z{{Í~z~{zÍxáxz{Ñ|~{{w~£{
{xwx{y~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{zx|{y|x~{w~Ñxz{
yzx|{{Ñ~x||x£{
¡~ÎzxÓ{z~yzÍx{~|{zx|~{~~Îx~z{Îxz{~{ãxx{w~{~zÍx{~wxzx~z{xx{w~{|x{yzx£{
Å|{y~x{xxx{~|Ýxz{~|{y~{x{w{zx|~{x|{xz~{z~y{Ò{x{w{~{|~{Íz~£{
Å|{z{w~{|x{||x{~{x{x{Ñzx{|xÎxwx{~{|~{zxy~z~{y~~zx|{xx{w~{y~w{|xxz£{
Å|{z{w~{|x{||x{xwx{~y~{zxyxz{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{Î~||£{
x{Ñ~x||x{zxwx{~xxzÝ~xÓ{~{||{w~xz{x{x~z{~Ñ~z~{~yxxz{w~|{||{w~{zxz~£{
~{w~x||~{{~zx||{w~{Ñ~{{x~{~{~||x£{
}~x|zÝx~{~|{zxyz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
Âx~{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz{
Å|{w~y~~z{w~|{zx|~{~~zxÓ{zÍxáxz{|x{~zÓ|â|x{~x|zÝxz{|y~x{w~{wx{Ýx{Íx{w~~Ñxwx{
Æ|Õ{~|{w~~Ñxz{xy|xx{~|{zx|~{w~xwx~z{y~{x|{~{zxyz{~{xÑxz~{~y|zxw~{Í~z~{x{
w~{||xw~{x{{w~{x~{x~{|~{~z£{
vxxz{~|{w~~Ñxz{~{y~wÓ{x{{~xz{w~{|x{y|xzx{y~{~zx{|x{x{{y~w{x|{~{xx~z{zÍxáxz{
zy~{{xÑxz~{~y|zxw~{
Å{y~zxÓ{xz~{x{|w~{{|x{~z~Íx{wxz{|~~{w~|{z~x||{
¡~zxx{~|{|x{{yz~{~z~z{~{|x{Ñzx{xwx£{
Å|{|x{|z{{x~xz{~|xx{zÍxáxz{{~xz{{xy|xz{~{||{~z{y~{|x{~Îx{yz~{~zxwx{
Çx{Î~xwx{|Õ{{w~z~xz{z~x||{~{~z~ÍxÓ{~|xz{zz{~|{xz~x|{xz{~{xy|xÓ{~{{||{~z{y~{
x{|x{yz~{~zxwx£{
Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
{
{

àq́qÛqTªhZ^[^]T̀ÌgtY[T
T\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT¥dVY[cZgh]TdYkeZV]TYTuVt_ZbiT`V]tYg]][WVh^TZThV^Vl[T`VfT^VYYVh-TYTuV^ZY[`[T
`Ì[YtY[^T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{x~zx{zxz{wx{~{wÓ{x{z~~{|x{~zxwx{w~{|xxz{w~{z{w~{wÓ~z~{y~{x{|~y~Ñxz{~{~|{yÍ~z~{
wx£{¡{|~{x~|{w~{|x~{~zx{x{~Ô{w~{{{w~{|x{Ñzx{y~Ñ~{~y|xxwx{{Ò{~|xÓ{~|{Î|{{
zxÒ{|x{x£{Å{~|{x|z~{x{ã{ãx{y{x{zx||x{|x~{xx{w~|{z~~Ô£{Å|{z{w~xz{y~{|x{x{y|Ó{x{
Õ|{xw~xz{{z|~x|~{~{~y~Ñ{~{~|{yÍ~z~{wx{{~x{yxzxz{y~{zxw~{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{y~{~Ñx~z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~Ñwx~z£{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{{~z~{Í~z~{{æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{Ñáxw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz£{{
{Þ{~w{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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T

uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{ÐÓxx{xzy|£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Âz~z{w~{Æx~{y~{~~{w~{xw~~{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{v||x{~Ñ|~zxz£{
Þ{Âz~z{w~{x~{y~{~~{w~{xw~~£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
x{Ýx{w~{zx|x{wx~{~zxÓ{w~|zxwx{Î~~z~z{yãz{~|{yx{x{y~~{x|~~{x|{||£{Â~{xÕ{~{zwÓ{~{
yz~{|x{Ýx{w~{yÍ~{w~{xwx{w~|{x~{zx|xz£{
ÅzxÓ{y~Ñ~zx~z{w~Ñz{{~zwxz{~|{yÒ{w~{zx|x{z~Íxz{w~x~z{Ó~x{{~|x{w~|{xz~x|£{
Å|{y~x|{~{z|zÝxÓ{|~{z~~{~zxÓ{xzzÝxz{x{x~z{~Ñ~z~{{zäz{Î~~z~z£{
x~xz{|xxz{y~{|x{~Îx{Ó~x{{yz~{zxyz{~{~x|zÝxÓ{y~{y~x|{~y~x|zÝxz£{
{x|xÓ{|xxz{~zxz{{~{wxÓ{yz{zx{zx~{{{yz{~z~{x~z{ãx{w~{xw~{~{
y~£{
v{|x{~x{w~{xz~x|{x{~|x{~{zwÓ{~{yz~Ï{
{
ñ{ ¡|â|zw{w~{y~{y~{x{ywx{{~x£{
ñ{ Æxxz~z~{w~|{xz~x|{x{~x£{
ñ{ ~{w~|{Î~z{wxz£{
ñ{ Â~x{wxÎxz{~|{z|~{x{~yx£{
ñ{ vÑ~{x{Ý~{|â|xz~x|£{
ñ
{ Â~Î{w~{~~{w~z£{
{
Å{|zxÓ{|x{y~x{w~{y~~{w{w~|{xw{wx{w~{|~{Ó~{
¡xxÓ{x|{z|{{yz{w~Îx{~{{Î|~£{
Å|{x{{|xx{x{|~z{x~xz{
{{{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT¥dVY[cZgh]TdYkeZV]TYTuVt_ZbiT`V]tYg]][WVh^TZThV^Vl[T`VfT^VYYVh-TYT
±V]tYg]][WVh^T
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{z~y|~{x{|~{y~x{w~{w~x~z{{~zxwx{w~{|x{~zx{w~{~zx{Î~~zx|{{~|xwx{wxz{~|{
~{wxxzÏ{x~{y~zz{xz{ã~x{|z{x|x{ã~x{~z£{{
Å{x~zx{zxz{wx{|{|x{Ó~x{{zxyz{x{xxw{w~|{xz~x|{~zxz£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{Ñáxw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz£{{
{Þ{xÔ{xxz{y~{Ò~{Î£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~w£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{ÐÓxx{xzy|£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{v||x{~Ñ|~zxz£{
{
{

UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
Å{~Ôx|zÝxÓ{|x{Ýx{w~{z~x||{Î~~z~z£{
v{|x{~x{w~{xz~x|{x{~|x{~{zwÓ{~{yz~Ï{
{
ñ{ ¡|â|zw{w~{y~{y~{x{ywx{{~x£{
ñ{ Æxxz~z~{w~|{xz~x|{x{~x£{
ñ{ ~{w~|{Î~z{wxz{
ñ{ Â~x{wxÎxz{~|{z|~{x{~yx£{
ñ{ vÑ~{x{Ý~{|â|xz~x|{
ñ
{ ¡ãx{y~Îz{~~{w~z£{
{
Å{|zxÓ{|x{y~x{w~{y~~{w{w~|{xw{wx{w~{|~{Ó~{
¡xxÓ{x|{z|{{yz{w~Îx{~{{Î|~£{
Å|{x{{|xx{x{|~z{x~xz{
{
{
{

\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT¥dVY[cZgh]TdYkeZV]TYT̈[hc[WVh^T̀ÌgtY[T[WtTcfg]TdYgeZ]Zgh[fT
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{w~|zxÓ{~|{~z~{{~{~x|zÝxÓ{~|{zxxz{wxw{x{~|{y|Ó|{{xx{w~{|{w~{|x{y~{y~w{x{|xÒ{
||~{x{y~~{x|~~£{
Å{|â|xx{zx~{~{zz{~|{y~~z~{~z{w~{|x{|~{x|{~x{~z~z{{zwx{x{x|áxwx{w~{£{£{
x{yzx{wxÒ{x|{|x{y~{x|{Î~ã|~{zwÓ{x{xy|xwx{w~{£{{ãxÓ{w~{~yxx{|~zxwx{wxÒ{wy~x{w~{|x{
w~{Î~ã|~£{
{{{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{wy~x{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz£{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ w¡~~{yz~x|xx|{{~x{~~yxx{wÓ{Ñx~|~
~xz{{~Ôx|zÝxz{y~{x{|~{y~~{{Î~ã|~£{x{x|áxwx{w~{|x{w~{Î~ã|~{{|x{
Ô{y~{zÍÓ{wx{xxx£{
ñ{ Å{yãÓ{xyxx{x{|x{Ýx{w~zxwx{w~{Î~ã|~£{
ñ{ Å{yãÓ{~|{yx{w~{Îxxz{y~{|~zxwx{w~{Î~ã|~£{
ñ{ Å{yãÓ{|~zxwx{x{zzx{y~x{x|~x{x{|x£{
ñ{ Px|~Î|{zx|~{~{~{z{zxz{x|{zxz{w~{|x{ãxÓ{w~{~wx{w~wx~z{~Ôx|zÝxz£{
ñ{ Å{wyxÓ{~{x{{Æxz~||{wx{~{~|{x|{~{y{z~y|x{zz~{|~{wx{{~Ôx|zÝx{wx£{
ñ{ Å|{zxx~z{wyxÓ{w~{||{y~{x{|x{~Ôx|zÝx{zx{~{~|{yz{{ã{ãx{|x{w~{Î~ã|~£{
ñ{ ¡
{~{zx|â|x{|x{zxx{wx{~Îxä{|x{Î~x{x{~{w~Îxx{~|{Îxxz{xy{x{|x{x|áxwx{~~{~{ãx{
yz~£{
{{
{
{
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\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT¥dVY[cZgh]TdYkeZV]TYTaVh-[fZ^n[cZoTdYgeZ]Zgh[fT̀ÌgtY[T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{x~zx{zxz{wx{~{w~~{|~{|~{wÑ~~z{~Ôx|zÝx{~{ãxÓ{w~{|â|x{x{|{w~{|x{zxz{~{
|xÒ{x{x~zx{×xz~||{wxÒ{x{x{~{xwx{~zxwx{w~{Î~ã|~{{y~x|Ø{{|x{~Ôx|zÝx{y~{|z~{w~{|x{{
|x{Ñx|zxz{Ò{|x{w~{wx{x{~{y~{~wxÎxz{w~z~xz{y~||{w~{|x£{
x|~z{ãx{w~{~Ôx|zÝx{|~{Ý~{~y~Ñxw~{~{~|{y|Ó|{x{zx~{{||{Î~~||~{wxz{|x{z£{
x{zx|â|x{~|zx{wx~z~{zx|â|x{||~{w~{~Ôx|zÝx{~{Ñxx{~~{z~{x{|x{|x£{
{
Å{w~~{|~{w{wx~zx{zxz{wx{|~{y~x{w~Ï{
{
Þ{¢xz{{xÎ~||x~z{w~{~Ôx|{
Þ{ßx{
{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{x~{w~~{xx|£{{ ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{x~{w~{xy~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~zÓ|â|~£{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{v||x{~Ñ|~zxz£{
Þ{Æz{yzx~~£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ xy
{~Ôx|zÝx{~{wÓ{x{z~~{wxw{x{~|{yy{yÑ~x|{w~{|~{z~{{w~|{~~~z{w~|{
zx~z{w~{|~{y~~{x{{Îx{wwx{|x{~Ôx|zÝx{{~z{|~{~y~Ñx{w~|{yÍ~z~{wx{{
~y~x|~z{~{xxÓ{~{~|{Ñx~z{w~|{w{w~{~Ôx|{{Ï{
{
Þ{P~{~|{~Ôx|{{w~{ÑÓ|{y~~y{Î|~{wx~{y~{x{x{|x{y~x{z~~xwx{×yx{~{
x|{xx{~|{y~||{~{zxzx{w~{y~Î~Ø£{
Þ{P~{|~{y~~{~{|x{y~~{Î~{~|{~{Ñx£{}z|{{ÂÅ}{vÅ Æ[{v{{y{
||~z{y|~~{Ò{x{~|{xz~{w~{~Ôx|zÝx{y~{w~{zz{Ò{~z{~|{~{Ñxz{×Ò{~{
|~{y~~{y~~{~|{xz~{{~Ôx|{~|{~{yx{x{~wx{y~Î~zÎx{{w~{~~~z{w~|{
Ñxz{wx~z{~Ôx|Ø£{
{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ x{~||wx{w~{xz~x|{x{zx|zÝxÓ{|~{Ý~{w~{yx{y~{~Îzx{~y~xw~{
ñ{ Å{~zxx{|~{~{w~{xz~x|{~~{{~z~{wx{{|â|xz{{y~~{z~xw~{~|x||{yx|~z{~z£{
ñ{ ~x
{~~{x{z|zÝx{y~|{zx|â|xw{~|~zz~{~zxx{yz~w~{zx{zxz~{~|z{x{xz~x|{xä||xz{
|zÝxz£{~{~~{x{xä||xz{~{x|{~zxz{{w~Ñ~z{~x{zzäw~{~wxzx~z{y~{x|z~{~{~z{
~{{~zxz£{
ñ{ zÅ|
{zx|â|xw{xx{~yxz{x{x|áxz{w~{~~zxz{xz{xä||xz{x{z~{xä||xz{w~{~~zxz{x{w~{
~x||{yz~z{xwz{yz~z{w~{|x{Îzx{yÎxw{w~{z~{{~~{xä||xz£{
ñ{ Å
{||{{ã{ãx{zx|â|x{~{~Î~{ãx{w~{y~w~{~~{xwwx|{w~{y~Î~{{x{|~y{~~x{
w~z{~{~|{yz{xz~£{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{{ Ð~z~{~|{||{w~{z~x||{~{{~zxz{ww~{{~z~Íx£{
{
{
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T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
xáxz{w~{|~{{w~|{~z~{w~|{Îx|{zÍxáxz{|x{|â|x{w~{y|z{w~{Ñzx{w~z{x{~|{y~Ñ|{zxÎ~x|{
w~|{yÍ~z~{wx£{

{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{vzy~||x~z{w~|{z~x||xw{x{|x{x|áxwx{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
y~|{zÓz{wxz£{{
{Þ{z{w~|{Ñ|{w~{zÓz{ãxzx|£{{ ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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~z{~{~|{x|{|x{w~|xxÓÞÑx{w~{~Î~ÞzÍxáxz{w~~{~|zx{{~|{y~{w~|{z|{~y~z{~{~|{
xw~{w~{Î~£{
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ñ{ x{w~|{w~{|x{Ñx~zx{~{~x|zÝxÓ{y~{y~x|{~y~x|zÝxz£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{y~x{y~z~z{~{|x{xzx{
ñ{ Å{zwÓ{~{yz~{|~{w{w~{yz~{|â|~zÎx£{
ñ{ Å|
{~|~~z{~{y~|{~{y~{{~Î~xwx{~|{~~~{~{w~zxx{x{xÍw~{w~{y|z~{{{~x{x{
xyx~||{~|~Îxw£{
ñ{ Å{~xx{|~{~{y~{~Îzx{|x{~x{w~{x{xzzxz{w~{y|£{
ñ{ Å{zz{~|{x{|~yx{{Îx{|x{x{~zxÓ{xzxz{{Î|xz£{
ñ{ {~{wyzxÓ{x{~{|~{xzw~{
ñ{ ãx{x{w~{
|xÓ{~{{~{~|Ýxx{~|~~z{zx{zx~{{{yz{yy{{z~{~z~{x~z{
xw~{~{y~£{
ñ{ P
x{z|zÝ{Ò{w~{w~{z~x||xw{~{|x{w~|{xwÓ{{xy{w~y{y~{x{|x{Î|Óx{y~{xwx{wzÝ~x{
w~{z~x||xw{
ñ{ {ãxx{w~{~x|zÝx{x{yx|x~{|~w~{xx|{w~{xz~x|£{
ñ{ yÂ~{z~~||x~£{~{w~{|x{y|Íx{zÍxáxz{|~{{y|Óz{|~{Ý~{{~|~~z{w~{|x{Ñx~zx{~{y{~{xÑ~zxz{
ñ{ ¡y~w~{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~{
{
{

\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT\h`VYYgc]TYT±_Y[h^Tf[T`VWgfZcZoTYT\fVWVh^T[TVfVWVh^TYT±VWgfZcZoT`ÌVfVWVh^]T
eZ[TdÙtfZc[TYT±VWgfZcZoT̀VTegYVYV]T
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
¡ãxÓ{w~{y~w{|x~xz{w~|{zx{w~{Î~x{~{~|{z~~y~Ñxz{~{~|{yÍ~z~{wx£{vx{w~{y~w{|x~xz{
w~{|x{xz~x{~{y~wÓ{x{|x|â|x{w~{~Î~{~{~z{zx{|x{Î~x{~{~y~x|{|~{w{~|z~{{|~{
w{w~{x£{
x{w~|{w~{|x{Î~x{~{wÓ{x{z~~{y~{zÍÓ{w~{xz~||{y~Óz£{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{xz{w~{x{{Â£É£Æ{
Þ{ÐÓxx{xzy|£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{Âz~z{xwz£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ x{w~|{~x|zÝxÓ{y~{y~x|{~y~x|zÝxz{
ñ{ }~xz{w~{|~{~{y~{~Îzx{|x{~x{w~{x{xzzxz{w~{y|{
ñ{ ~yx{{~z{~xxzÝ~xz{|~{~{~zxÓ{xzxz{{Î|xz£{
ñ{ P
x{z|zÝ{Ò{w~{w~{z~x||xw{~{|x{w~|{xwÓ{{xy{w~y{y~{x{|x{Î|Óx{y~{xwx{wzÝ~x{
w~{z~x||xw{{
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T
\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT\h`VYYgc]TYT±_Y[h^Tf[T`VWgfZcZoTYT\fVWVh^T[TVfVWVh^TYT±VWgfZcZoT`ÌVfVWVh^]T
eZ[TdÙtfZc[TYT±VWgfZcZoT̀VTegY[`V]T
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
x{~zxwx{w~{|~{Îxw~{~áxÓ{xzxz{|~{Ý~{w~{yx{{w~|zxz{~|{~yx{w~{z~x||{w~{|x{~z~xÎxwx£{
~{Îxw~{~{wyzxx{w~zx~z{~{|~{Ý~{w~{~||wx{w~zxw~{x{x~z{Ñ{Ñ{y~w{x{|x{~Îx{~zxwx{w~{
|x{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{{xwx{wÍ~z~{×Îxw~{~x{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xz~x|Ø£{{
{Þ{Æy{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Â|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{ÐÓxx{xzy|£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{Âz~{xwzÎx{{zxy{xwz{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ x{w~|{|~{Îxw~{~{~x|zÝxÓ{y~{y~x|{~y~x|zÝxz£{
ñ{ Å
{zwÓ{~{yz~{|~{w{w~{yz~{|â|~zÎx{{~Ôx|zÝx{~z{w~|{yx{x{|~{Ý~{w~{
Ó~x{~z£{
ñ{ P
x{z|zÝ{Ò{w~{w~{z~x||xw{~{|x{w~|{xwÓ{{xy{w~y{y~{x{|x{Î|Óx{y~{xwx{wzÝ~x{
w~{z~x||xw{
ñ{ Åzxx{w~|zxw~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{|x{|x{wy~x{y~{Î~||{Ñ~£{
ñ{ {~{~x|zÝxÓ{|~w~{w~{Îxw~{x{|x{z|zÝx{w~{yx|x~{y~{~Îzx{~~Ñá£{
ñ{ ¡
{z|zÝx{xz~||{y~Óz{{~{w~xx{|xÎxz{{xx{wxx{~|{xz~||{ãxÓ{wx~x{~{~|{yz~{~zÓ{
y~Ñ~zx~z{Í~z~{x|{xz~||£{¡{~ÎÒ{w~z~xz{~{w~xxÓ{~{ã{xÎä£{
ñ{ ¡y~w~{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~{
{

\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT\h`VYYgc]TYT±_Y[h^Tf[T`VWgfZcZoTYT\fVWVh^T[TVfVWVh^TYT±VWgfZcZoT`ÌVfVWVh^]T
eZ[TdÙtfZc[TYT±VWgfZcZoT̀VTV]cgcVff]T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
x{~zxwx{w~|{~~||{w~|{x~{~áxÓ{xzxz{|~{Ý~{w~{yx{{w~|zxz{~|{~yx{w~{z~x||{w~{|x{
~z~xÎxwx{w~{|x{xz~x{x~x{~{~~{x{|~{Îxw~£{
Å|{~~||{~{wyzxx{w~zx~z{~{|~{Ý~{w~{~||wx{w~zxw~{x{x~z{Ñ{Ñ{y~w{x{|x{~Îx{~zxwx{w~{
|x£{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{{xwx{wÍ~z~{×~~||{~x{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xz~x|Ø{{
{Þ{Æy{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Â|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{

uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{ÐÓxx{xzy|£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{Âz~{xwzÎx{{zxy{xwz{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ x{w~|{w~|{~~||{~{~x|zÝxÓ{y~{y~x|{~y~x|zÝxz£{
ñ{ Å
{zwÓ{~{yz~{|~{w{w~{yz~{|â|~zÎx{{~Ôx|zÝx{~z{w~|{yx{x{|~{Ý~{w~{
Ó~x{~z£{
ñ{ P
x{z|zÝ{Ò{w~{w~{z~x||xw{~{|x{w~|{xwÓ{{xy{w~y{y~{x{|x{Î|Óx{y~{xwx{wzÝ~x{
w~{z~x||xw{
ñ{ {~{~x|zÝxÓ{|~w~{w~{~~||{x{|x{z|zÝx{w~{yx|x~{y~{~Îzx{~~Ñá£{
ñ{ ¡
{z|zÝx{xz~||{y~Óz{{~{w~xx{|xÎxz{{xx{wxx{~|{xz~||{ãxÓ{wx~x{~{~|{yz~{~zÓ{
y~Ñ~zx~z{Í~z~{x|{xz~||£{¡{~ÎÒ{w~z~xz{~{w~xxÓ{~{ã{xÎä£{
ñ
{ ¡y~w~{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT\h`VYYgc]TYT±_Y[h^Tf[T̀VWgfZcZoTYT§gWtZh[`[T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
v~z{z~x{w~w~{z~{~{w~|{x{yxz{~|~~z{x{~|~~z{{{x|zx{y~{|â|xy~{zx|{{~y~Ñx{~{
~|{y|Ó|£{
x|{{yz{xy~xÞ~{~{~|{xz~{~wx{|xx~z{wÑ~~xw~{|~{yxz{x{w~|{x{xwx{{w~|{zw~£{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~{y~{||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{{~z~{Í~z~{{æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x{zÓ~{Î~{{zÕ~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz£{{
{Þ{~{y~{Îx{{y~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Â|£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Å|{w~Îxz{w~{|å{w~{zÍx{x|x{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
×xÎx||~z{~x|~{xzw~{~z£Ø£{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{ÐÓxx{xzy|£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{Âz~{xwzÎx{{zxy{xwz{
{
{
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T

UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ ~w~x~z{~Ó{yxz{~{yÓzx{y~{~y~~{~y~x|zÝxw~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å{yÎxÓ{|wx{w~|{~|~~z{~{y{yw{{w~{w~y~~z£{
ñ{ Âx~{yz~{|â|~zÎ~{~{~|{Ñxz{~{w{x|{z£{
ñ{ ¡z|zÝxx{Î~~{y~{yz~{~|~~z{w~{|x{Îx{yå|x{{~wÑ{Ñzxz£{
ñ{ x{Ýx{~zxÓ{xzxwx{{ãxÓ{w~{z~{~y~x|{xz~{w~{~{|~y|{{xÑ~z{x{~wÑx{Ñzxz£{
ñ{ ~{Ý~{w~{~||wx{w~{~{~zxx{xzxw~{{~Ôx|zÝxw~£{
ñ{ {x|xx{~{x{y~{y~{x{{W {~{ÑÍxz{~xx{~{~z{~{{~zxz£{
ñ{ {~{wyzxÓ{x{~{|~{xzw~{
ñ{ ãx{x{w~{
|xÓ{~{{~{~|Ýxx{~|~~z{zx{zx~{{{yz{yy{{z~{~z~{x~z{
xw~{~{y~£{
ñ{ x~{{~z~£{{yãxã{w~z{{{||xwáx{{wÑ~{{wxx{||xz£{{y|xzx{xx{{~|{||{w~{Ó~x{zÍxáxz{xy~{x{z~~{{xx{
{

\`ZsZc[cZoTYT®c^_[cZgh]TdYkeZV]TYT\h`VYYgc]TYT±V]dYò]T̀VTf[T̀VWgfZcZoT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Çx{Î~xwx{x|wx{|x{zx{Ý~{~{ÑxÓ{x{~Î{~~x|{w~{|~{~wÑx{Ñzxz{y~{~Îx{|~{|~{~{
ãx{yz{£{{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{wy~x{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~~x{w~{y|£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{Âz~{xwzÎx{{zxy{xwz{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{y~~{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ ¡~zx|Ó{x{~Ôx|zÝx{w~{|x{Îx{yå|x£{
ñ{ ~{zx~{~x|{y~{y{{~zz|x~z{~zxx{~{y~Ñ~z~{~zxz{w~{~Î~£{{
{
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ñ{ ¡
{~|~Î~{Ó~~{xx|{w~{w~|{Õ|{ãx{w~{~{|~{~y~Ñx{y~{x{|x{wy½¹mnp·{¹¹y·¼½·mºº½}½o{
wyxw~{~{x~zx{xz~x{~Õx{w~{~~zxz£{
ñ{ }~x|zÝx{yx~{y~Õw~{{~~{w~zx~z{{~x|Ñx~z{xx{{w~yÒ{w~{|xzÎzxz£{
ñ{ ¢xÓ{w~{~x|zÝx{xÎx|x{y~Õw~{w~{|~y{x{Î~||{w~{||{{Îx£{
ñ{ Âyx{yz~z{xwz{x|{z~x||xw{x{~{y~{~|{Ö{wæ{w~{Î~||{w~y{wx£{
ñ{ ~{yxz{~{z~{w~{|x{Óx{~zxx{w~wx~z{~Ôx|zÝxw~{{xä||xw~£{
ñ{ x{xy|x{w~{|~{yxz{~|z~{w~{|x{Óx{Ò{~{~x|zÝxÓ{y~{y~x|{~y~x|zÝxz£{
ñ{ ~{~~{z{~~{~x{Ý|zÝx~x{w{~{y~xy
~{zÍxáxz{wyz{x|zÝxz{x|~ÞÑ~~||x{~Îzxz{~{~|{x|~{{
{w~{y~~{{xÓx{wx£{
x{Óx{ãxÓ{w~zx{yxwx{x{z~x{y~{~Îzx{zxz~{w~z~£{
{
{
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¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
~{y~x{wxxz{y~~{|x{{w~|{wÑ~~z{~|~~z{w~{|x{Ñ~x||x{×x~{~z~y{x||~{~|~z|wxw~{{
xxw~{Ó~{~{~|xØ{y~{Ñx{~zz~{yz~£{
{
x{{wx~z{~|~~z{~{x{yz{~x|zÝxÞ~{y~Ï{
{
Þ{}~x|zÝx{w~{yz{w~{|wxwx£{
Þ{|xz{{xz{xx|{x{Ñ|Ñ~£{
Þ{~{x~x{~xzÓzx{zÍxáxz{yz|~{{||xw~{~Ó~{w~{Ñ~x||x£{
{
Å{x|~Î|{w~|{x{~|{y~w~z{~zwxz{z~{~Ï{
{
ñ{ Âx~z{w~{x~{y~{x{zxz~£{
ñ{ Ðzxz~{zÍxáxz{||xz{{|wxz{w~{x~£{
ñ
{ vx~x~z{w~|~~z£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{y~{w~y|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~Ñwx~z{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{{~z~{Í~z~{{æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{Ñáxw~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz{{
{Þ{Åy{x{z~y~xz~{x~zx|{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
~z~~{{
{Þ{Æzxz~{z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~w{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í£{
{

Â~{|wxwÏ{
{
Þ{Âxzx||~{w~{Ó{y~{x{|wxwx£{
Þ{ÐxÔy|~{w~{|wxw£{
Þ{Ðxw|{w~{|wxw£{
Þ{Â|x~{w~{|wxw£{
{
{
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ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{~|{y~x{yzxx{xÒ{w~{~~zxz{y~{x|{~{ãxx{y~Îz{yz{Ñ~{w~x{~{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ v{|~{Î~{w~|{ÑÍxz{|â|x~{x~{w~{~~zxz{w~|{zy{Ñx£{
ñ{ |~{{~x{~~x|{z{Ý|xx{xz{xz|â~|xx||{{w~~{x~x{x~x£{{{~|{{w~{xwx{w~{wx|zx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{~zÑx{w~{
ñ{ ¡xwÎ~zÓ{x|{y~x{~{ãx{w~{xx{~{|~zx|xz{w~{|~Ñxz{~{~|{{w~{xwx{x{wÑ~~z{Î~||£{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x{x|{~Ñxz{~Ñ~zxÓ{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ w~{x
wx{y~x{~{|~{Ý~{w~|~Îx{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{zx|{y|x~{
Ñxz{yzx|{{Ñ~x||x£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{~{x{x{Ñzx{|xÎxwx{~{|~{wxÎxz~{y~~zx|{xx{w~{y~w{x{|xxz£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{xwx{~y~{zxyxz{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{Î~||£{
ñ{ x{Ñ~x||x{zxwx{~xxzÝ~xÓ{~{||{w~xz{x{x~z{~Ñ~z~{~yxxz{w~|{||{w~{zxz~£{
ñ{ ~{w~x||~{{~zx||{w~{Ñ~{{x~{~{~||~{~{z~w{xyyxz£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{zxyz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ Çz|zÝx~{y|xzxÑ~{w~{{{y~{|x{~{~|{ÑÍxz{~xx{{Ñxz£{
ñ{ Å|{z{w~xz{~{~|{ÑÍxz{~{x{zÍxáxz{x~{w~{~~zxz{{zx|~{yxxz£{
ñ{ Æ|â|x~{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz£{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
ñ{ Å|{~y{w~{|wxwx{|x~z{yw~{~{z|zÝxz{y~{y~x|{x{|x{w~wx{Ñx{{xyxzx£{
ñ{ ¡ãxÓ{w~{wyx{wx{wzÓx{w~{~~zxz{~Ñz{wx|z~{z~x||{w~{|wxwx{zx|â|xz{yxzx||~{Ñ~£{
ñ{ Px{|x{|wxwx{~{~x|zÝ{~{z~{ãx{wx~x{x{x{Î~z|x{w~|{|x|£{
ñ{ Æ
yÎx{~{|~y{w~{|wxwx{~{zx{~{{~zxz{wå{{|x{~Îx{~{~{~x|zÝx{x{wyz{x|~Þ
Ñ~~||x{{Ò{~zÓ{~zxz{x{z~x£{
ñ{ ÅÎ
zx{~{~|{x|~Íxz{w{y~{Ý~{w~{yx{~z{y~Ñ~~z{wyx{y~{yz{~|~Îxz{{z|zÝx{x|~{Ó~x{xzÞ
ãzxz£{
ñ{ }~Îx{~|{{~zxz{w~{Ó~~{{x|~{w~{~{y~{~Îzx{~|{{w~w£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ
{ Å{yãÓ{xw~{{z~x||x{x{|x{Î~zx|{w{zx||{w~|zxz{|x{Ýx{w~{z~x||£{
{
Å|{||xz{xx|{~~~{|x{~x|zÝx{wx{~{w~{Î~z{w~{|x{Ó{x~||{{xÎxzxá{x{Ò{wxwy{w~{yz~{
Ñáxw~{zxz{w~{|~{ÓÞx~||ÞxÎxzxá{{w~|{{w~{x~x{~y~zzÎx{{zxwx{x|{||x{w~{zzx{|xzÎzxz{y~{xÕ{
~|{yyx|{{{~Õ{y~{|x{x|{x{ãxÓ{w~Ï{
{
ñ{ Çz|zÝx{~~{~Ó~{w~{||xz{w~{Ñ~x||x£{
ñ{ }~x|zÝx{yx~{y~Õw~{{~~{w~zx~z{{~x|Ñx~z{xx{{w~yÒ{w~{|xzÎzxz£{
ñ{ Â|xÑx{w~x{{yx~{~{y~~z{~|xx{~|{x~||{xá{{~~x£{
ñ{ Çz|zÝx{~|~~z{x|x{{zx|~{w~{z~x||{y~{zx{~|{y|x{w~{z~x||{x{x{x|zx{xw~xwx£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{~|~Îx{Ó~~{y~{x{{Ý£{y~{x{|x{y~x£{
ñ{ Å
{~|{x{w~{Ó~~{y~xw~{w~{x{w~{{wÑ|{w~{Í~zx{~x|zÝx{~|{zxyz{~z~{w~{{Ò{
y~~£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{xx|~z{|~|~Îx{w~{Ó~~{w~|{Î~||{w~|{Õ|{x{{y~{wxz{w~{|x|áxwx{w~{|~{~yxz||~£{
ñ{ w¡{y~|~xÎw~~{{~Ó{x~~~z{xx
x|{w~{w~|{Õ|{ãx{w~{~{|~{~y~Ñx{y~{x{|x{wy½¹mnp·{¹¹y·¼½·mºº½}½o{
{xz~x{~Õx{w~{~~zxz£{
{
Â~{zÝx{~|{{w~{xw~{x|{xz~{{wÑ~~z{Î~||{ãx{w~{xz~{~{{~zxz{|~{yz~{|â|~zÎ~Ï{
Ëx~{w~{~~zxz{æxx~{Æ~z~{w~{z{~z£{x{Ò{w~{y~zx{xz~{x{|x{~Ôx|zÝx{w~{~~zxz£{
{
{
{
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Å{x~zx{Ñx~{w~|{yÒ{w~{|x{Ñ~x||x{|~{wÑ~~z{xxw~{w~{Ñ~x||x{~|xxw~{x|{zx||~{×y|x{~{x||~{~zØ{{
|~{x~{wx~{xz{~{~{~|{~{||{w~Ñz{w{w~{|x{zÞ~{~z~{{y~{Ñx{zÍxáxz{||xz{x{
Ñ|Ñ~£{
x~zx{x~x{x~x{|~~|~z{~zÓ|â|{~{yz~~z{~Ó{~Ñxz{{Ñxz{wxz{{x{~|zxz{
|~zzx{Ñx|{w~{Ñ{xxz{~{z~zxÓ{|~wÑ£{
k{x{w~{|~{Ñx~{Ò{w~{w~|{yÒ{Íx{~{x{|~{~~{Ñ~{w~{|xxz{w~{|x{Ñ~x||x{~{|{~{|x{~x|zÝx{
w~|{z~x||{~{|x{x{~|{~ð~z{{y~{x{|x{~~zxz{{x|z{w~|{z~x||xw{yy{wx~zx{xzÎzxz£{
{
¡|~{~{x~zx{zxz{wx{|~{~ð~z{y~xÏ{
{
ñ{ vxz~{{Í~{wxxw~{y~{x|{~{zxyz£{
ñ{ xyz{y~{x£{
ñ{ Âxwx{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{{ Âx~z{~{~|{~{||{w~Ñz£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{w~y~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{{~z~{Í~z~{{æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{Ñáxw~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz{{
{Þ{Åy{x{z~y~xz~{x~zx|{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
~z~~{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{}x{y~{x{z~y{y|Í£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{~|{y~x{yzxx{xÒ{w~{~~zxz{y~{x|{~{ãxx{y~Îz{yz{Ñ~{w~x{~{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ v{|~{Î~{w~|{ÑÍxz{|â|x~{x~{w~{~~zxz{w~|{zy{Ñx£{
ñ{ |~{{~x{~~x|{z{Ý|xx{xz{xz|â~|xx||{{w~~{x~x{x~x£{{{~|{{w~{xwx{w~{wx|zx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{~zÑx{w~{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x{x|{~Ñxz{~Ñ~zxÓ{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ {xwx{y~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{|x{Ñ~x||x£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{~{x{x{Ñzx{|xÎxwx{~{|~{wxÎxz~{y~~zx|{xx{w~{y~w{x{|xxz£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{xwx{~y~{zxyxz{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{Î~||£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{zxyz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ Çz|zÝx~{y|xzxÑ~{w~{{{y~{|x{~{~|{ÑÍxz{~xx{{Ñxz£{
ñ{ Æ|â|x~{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ Å{yãÓ{xw~{{z~x||x{x{|x{Î~zx|{w{zx||{w~|zxz{|x{Ýx{w~{z~x||£{

ñ{ ¡~ÎzxÓ{~|~Îx{Ó~~{y~{x{{Ý£{y~{x{|x{y~x£{
ñ{ Å
{~|{x{w~{Ó~~{y~xw~{w~{x{w~{{wÑ|{w~{Í~zx{~x|zÝx{~|{zxyz{~z~{w~{{Ò{
y~~£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{xx|~z{|~|~Îx{w~{Ó~~{w~|{Î~||{w~|{Õ|{x{{y~{wxz{w~{|x|áxwx{w~{|~{~yxz||~£{
ñ{ w¡{y~|~xÎw~~{{~Ó{x~~~z{xx
x|{w~{w~|{Õ|{ãx{w~{~{|~{~y~Ñx{y~{x{|x{wy½¹mnp·{¹¹y·¼½·mºº½}½o{
{xz~x{~Õx{w~{~~zxz£{
ñ{ Â~|â{|~
zÝx{~|{{w~{xw~{x|{xz~{{wÑ~~z{Î~||{ãx{w~{xz~{~{{~zxz{|~{yz~{
zÎ~Ï{x~{w~{~~zxz{æxx~{~z~{w~{z{~z£{x{Ò{w~{y~zx{xz~{x{|x{~Ôx|zÝx{w~{
~~zxz£{

ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{

{
{
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Æ|â|x{{zxz~{w~{|x{y|xx{wxxz~{wx~{x{xz{|wxw~{wx~{xz{z~x||xz{{zxz{~{zx||~{
~z{|~{~y~Ñx{~{w~{~{~|{yÍ~z~{wx£{
{
~{y~x{~{|~{~{x~zx{zxz{wx{Ï{
{
~z~Íx{{y~yxx{w~|{y|x{w~{yz£{
}~y|xz~{{xxz{w~|{~£{
Æ|â|x{{Ñx{yÎx|{w~{|x{y|xx£{
vÎ~||x{{xy|xz£{
{
{
T
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{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~y~~z{w~{Ó~~{y~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{y~{Í~z~{y~xz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{}xwx{y~{|wxwx{x{x{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{~|{~z{~|z£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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ÐzÍxx{{
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ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{~{z|zÝx{|~{~~{w~{Ó{×{|~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
y|x~Íxw~Ø£{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{yxz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Å|~z{y~{x|â|x{w~{y~~{w~{z~x{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
w~{xÓx{~|zx{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~{Í~z~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Å|{w~Îxz{w~|{z~x||{~{w{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~z~|Õ~{~z~~{{
{Þ{Å|{w~Îxz{w~{z~x||{~{y~Ñ~{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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{Þ{vzxyx~z£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
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ÐzÍxx{{
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Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
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ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|
{~Ñxz{{~|{yzx|{~x{ãxz{{zx||xwxz{x{~|~{~{xxz{w~wx~z{xxáxz{x{x|~{
wx~{{y~{z~~{~{{~{xz{|~zx|zxz{{{w~{Ñ~z{~zx{
ñ{ Å
{yã~{|x{y~xx{wy~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{|~Ñxz{
w~{~zx||{{~|{yzx|£{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x|{x|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ wxx{Ó~~z{yx|x{{w~~{{~y{yz£{w~{x|{y~{w~|{yzx|{ãx{w~{wz{xw~xwx~z{z~z{~{yz~{|x{~zx{
ñ{ Å|
{wÑ~~z{~|~~z{zwx{|x{Ñ~z{~zx{{|~{|zw{w~{yz{~{x|z~{~|~~z{w~{|~Ñxz{ãx{
w~{~{zxÒ{Ñ~z{y~{~Îzx{x{xwx{xw~zx|{wx~z{xz~x|£{
ñ{ {~{w~xx{yxz{~{Ñx|{~{~{~{z~yzÍxw~{y{yÎx{|x{xwx{xw~zx|{wx~z{xz~x|£{
ñ{ Ç
x{Î~xwx{|Õ{{w~z~xz{z~x||{~{~z~ÍxÓ{~|xz{zz{~|{xz~x|{xz{~{xy|xÓ{~{{||{
~z{y~{x{|x{yz~{~zxwx£{
ñ{ yÅ|{zw{w~~~y~Ñwx~z{{~|~{{y~|xx|zÝx~Ó{~
{~y~{x{xÍwx{w|~{~zÓ|â|~{~x|zÝxzÞ~{~y~{w~{w~|{zxz{w~|{x|{{
zÓ|â|~{Ò{x{w{w~{w~|{Íx{w~~Ñxz£{
ñ{ vx{w~{|xx~z{w~{Ñ{~{yÎxÓ{|x{x{~zx|zxz{w~|{Íz£{
ñ{ Ç
x{Î~xwx{|Õ{{w~z~xz{z~x||{~{~z~ÍxÓ{~|xz{zz{~|{xz~x|{xz{~{xy|xÓ{~{{||{
~z{y~{x{|x{yz~{~zxwx£{
Å{y~zxÓ{xz~{x{|w~{{|x{~z~Íx{wxz{|~~{w~|{z~x||£{
{
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~{y~x{y~Îz~{y~{x{|x{~x|zÝx{wx{~zzx{w~{Ñ{xxz{z~~{~{~|{~y|xz~{zxz~{
w~Ñxz{|â|x{wxxw~{{Ñxz{yz~{zx|{{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx£{
Å{y~wÓ{x{~|{yÒ{xzx|{w~{|~zzx{w~~zx{y|xzx{x{y|xzx£{
Å|{Ñ{z|zÝxz{~{x{y~{x{|x{~zzx{~Ó{zxz{w~{wx{Â|xzx{w~{ß{{wzäz{zÍxáxz{|x|{
w~|{~y{w~|~Îx{w~{Ó~x{y~Îz{y~{x{|x£{v{xz~{ãx{wz|zÝx{~|{~y{w~|~Îx{w~{Ó~x{y~Îz{y~{
x{|x{y~{x|{zxyz{w~{~z~{{xxw~{~{x£{
Âx~{|~{~z~{x{xÍwx{w~{|x{x£{
~z~xz{w~{~Î|z{~|{yx~{w~w~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{|â|xw~{~{|~{~z~£{
Å|{yxxyxz~{~x{~zÓ|â|{{~|{yx~{x{Î~xwx{~y|xáxw~{|~{xxw~{w~{|{w~{Îx£{
Å|{Ñxz{~{~x|zÝxÓ{w~{w~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{zxw~{~{~|{ÑÍxz£{
Å|{Ñ{xxÓ{zÍxáxz{~|~z{{x{{Ò{zÍxáxz{~{y~Óz£{{
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ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{~{z|zÝx{|~{~~{w~{Ó£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{~{z|zÝx{|x{~x{|x{w~{zx|x{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{yxz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Å|~z{y~{x|â|x{w~{y~~{w~{z~x{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
w~{xÓx{~|zx£{{
{Þ{¡~~Ñá{y~{yz~{xw~xw~£{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{~{~~x|{y~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~xz{y~{zxz~{x{~|{~z{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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ÐzÍxx{{
|~{{
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Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ |Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{~|{y~x{yzxx{x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ v{|~{Î~{w~|{ÑÍxz{yx~{x~{w~{~~zxz{w~|{zy{Ñx£{
ñ{ ~{z~Ñ{x~x|{wzÝ~x{|~x{{zx~~x||{{{|xw{~zx|Ñâ|xxz{~{w~{~{xxxx~{£{{~|{{w~{xwx{w~{wx|áÓx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{
ñ{ Çz|zÝx~{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx£{
ñ{ ¡xwÎ~zÓ{x|{y~x{~{ãx{w~{xx{~{|~zx|xz{w~{|~Ñxz{~{~|{{w~{xwx{x{wÑ~~z{Î~||£{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x{x|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ wãyxxz{Ów{~~||{x
{zx|~{y|x~{w~Ñxz{{yzx|{~Ñ~zxÓ{zÍxáxz{xÑxz~{~y|zxw~{x{|z~{w~|{x|{
z~x|{w~xwx~z{{Í~z~{zÍxáxz{Ñ|~{{w~£{
ñ{ w~{x
wx{y~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{zx|{y|x~{
Ñxz{yzx|{{Ñ~x||x£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{z~yzÍx{~|{zx|~{~~Îx~z{Îxz{~{ãxx{w~{~zÍx{~wxzx~z{xx{w~{|x{yzx£{
ñ{ Å|{y~x{xxx{~|Ýxz{~|{y~{x{w{zx|~{x|{xz~{z~y{Ò{x{w{~{|~{Íz~£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{~{x{x{Ñzx{|xÎxwx{~{|~{zxy~z~{y~~zx|{xx{w~{y~w{|xxz£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{~zxx{~y~{zxyxz{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{Î~||£{
ñ{ x{Ñ~x||x{zxwx{~xxzÝ~xÓ{~{||{w~xz{x{x~z{~Ñ~z~{~yxxz{w~|{||{w~{zxz~£{
ñ{ ~{w~x||~{{~zx||{w~{Ñ~{{x~{~{~||x£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{zxyz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ ~ãzx|x~z£{{w~{~z~{xz~z~z{~~zxÓ{y~~z{|x{Ó~x{w~{w{yz{zx|{~{|x{Ó~x{x{
ñ{ xãx
xz{w~{~Î|z{|z~{~Ñ~zxÓ{~{xÑxz~{~y|zxw~{~|{~Î|z{~{x~xx{w~xwx~z{{
~{y~{~Îzx{|x{~Îx{xwx{wxz{|~|~Îx{{zxyz{
ñ{ Çz|zÝx~{y|xzxÑ~{w~{{{y~{|x{~{~|{z~{~xx{{Ñxz{
ñ{ Å|{z{w~xz{~{~|{ÑÍxz{~{zxyxx{zÍxáxz{x~{w~{~~zxz{{zx|~{yxxz£{
ñ{ Âx~{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz£{
ñ{ }~Îx~{|~zxz{w~|{Îxw{~|z{xx{w~{xwx{Ñxz£{
ñ{~z~ÍÅ
{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
x{{w~{~{|x£{
{
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w~{~{|â|x{w~{~z~{{~Î|z{xxz{y~{{Ñxz{yz~{zx|{{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx£{{
Âx~{|~{xxw~{w~{|~{~{x{xÍwx{w~{|x{x£{~z~xz{w~{~Î|z{~|{yx~{w~w~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{
|â|xw~{~{|~{~z~£{Å|{yxxyxz~{~x{~zÓ|â|{{~|{yx~{x{Î~xwx{~y|xáxw~{|~{xxw~{w~{
|{w~{Îx£{Å|{Ñxz{~{~x|zÝxÓ{w~{w~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{zxw~{~{~|{ÑÍxz£{Å|{Ñ{xxÓ{
zÍxáxz{~|~z{{x{{Ò{zÍxáxz{~{y~Óz£{
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ÐzÍxx{{
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ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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æxx{{
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ÐzÍxx{{
|~{{
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Þ{Æx{w~{~~zxz£{
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Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
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Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
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ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{~|{y~x{yzxx{x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ v{|~{Î~{w~|{ÑÍxz{yx~{x~{w~{~~zxz{w~|{zy{Ñx£{
ñ{ ~{z~Ñ{x~x|{wzÝ~x{|~x{{zx~~x||{{{|xw{~zx|Ñâ|xxz{~{w~{~{xxxx~{£{{~|{{w~{xwx{w~{wx|áÓx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{
ñ{ Çz|zÝx~{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx£{
ñ{ ¡xwÎ~zÓ{x|{y~x{~{ãx{w~{xx{~{|~zx|xz{w~{|~Ñxz{~{~|{{w~{xwx{x{wÑ~~z{Î~||{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x{x|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ wãyxxz{Ów{~~||{x
{zx|~{y|x~{w~Ñxz{{yzx|{~Ñ~zxÓ{zÍxáxz{xÑxz~{~y|zxw~{x{|z~{w~|{x|{
z~x|{w~xwx~z{{Í~z~{zÍxáxz{Ñ|~{{w~£{
ñ{ w~{x
wx{y~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{zx|{y|x~{
Ñxz{yzx|{{Ñ~x||x£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{z~yzÍx{~|{zx|~{~~Îx~z{Îxz{~{ãxx{w~{~zÍx{~wxzx~z{xx{w~{|x{yzx£{
ñ{ Å|{y~x{xxx{~|Ýxz{~|{y~{x{w{zx|~{x|{xz~{z~y{Ò{x{w{~{|~{Íz~£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{~{x{x{Ñzx{|xÎxwx{~{|~{zxy~z~{y~~zx|{xx{w~{y~w{|xxz£{
ñ{ Å|{z{w~|{ÑÍxz{~zxx{~y~{zxyxz{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{Î~||£{
ñ{ x{Ñ~x||x{zxwx{~xxzÝ~xÓ{~{||{w~xz{x{x~z{~Ñ~z~{~yxxz{w~|{||{w~{zxz~£{
ñ{ ~{w~x||~{{~zx||{w~{Ñ~{{x~{~{~||x£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{zxyz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ ~ãzx|x~z£{{w~{~z~{xz~z~z{~~zxÓ{y~~z{|x{Ó~x{w~{w{yz{zx|{~{|x{Ó~x{x{
ñ{ xãx
xz{w~{~Î|z{|z~{~Ñ~zxÓ{~{xÑxz~{~y|zxw~{~|{~Î|z{~{x~xx{w~xwx~z{{
~{y~{~Îzx{|x{~Îx{xwx{wxz{|~|~Îx{{zxyz£{
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UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ vx{w~{|{w~|{z~x||{y~xÓ{|x{y~{zx|{w~{w~z~zx{y|~{~~w~{{Î~z{w~|{z~~Ô£{
ñ{ Å{~ÎxÓ{|~zxz{w~|{zx|{{~{x{~~x{~{x~Íxx{{~Ñáxx£{
ñ{ v
x{w~{~áx{|x{|â|x{w~{|x{Ñ~x||x{ãxÓ{wx~Ôx|x{{||{xw~xz{y~{x{|x{~||wx{y~Ñ~~z~z{
yy{w~{|x{Ýx{w~{zxz~{x{y~Î{w~{|x{Ñx{w~|~Îx£{~xxzÝ~xz~{ãxÓ{w~{Ñ~{w~{|x{Ñx{Ò{
w~xwx{y|~{~Îzxz{y|~{xw~z{~{~{y{yw{y~|{~{x|{xy|x~z£{
ñ{ Å|{yx~z{w~{w{~xxzÝ~xx{~{y{ãzÝzx|{~|Ýxz{~{w~z£{
ñ{ wÂ~~|Î{zx~{~{Ñx{xx{|~x{||y{|~~{w{y~x{Ñz~~x~||x{{Î{ãz{x~|{w{z~~{yxx||xxw{w~{{y£Î{{
wx|áxwx{{~zxx{~||w~{w~{x~x{w~xwx{x{Ñ{
xz{zx||{{xw~£{
ñ{ Å
{|y~x{w~{Ó~x{{w~Ó~x{w~{Ñ~x||x{x{|x{x{~{~Îzx{yxx{~{Ý~{{ã{ãx{z~x||xw{
xÎxz{x{x~z{y~{~{~z{wxz{|y~x{
ñ{ Å{|â|xx{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz{
ñ{ Å{yãÓ{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{zx||xz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ vzx~{~|{||{w~{z~x||{x{|~{Ý~{x|z~{w~|{{
ñ{ Âx~{x~{w~{yz~{{|~{w~{Îwx{~{z~x||{x{x{x|áxwx{y~{x{{
ñ{ Âx~{x~{~{~{Î~||{Ò{x|z{w~{£{x{~x|~{{xy~{wxy|~{{w~{£{
ñ{ Px{Îx{x{Ñx{~{~ÎxÓ{|~zxz{w~|{~Ñxz{~{y~Î~{w~{Î~x~z{w~{Ñ{{w~{~~zxw~£{
ñ{ Ð~
z~{~{~x|zÝx{|xx~z{|~x~xz{w~{y~zx{xz~{x|{yzx~z{w~|{zx|{y~{y~Î~{~|{{
y~{|xwx£{Å{x{wx|xx{~{w~x||zÍxÓ{~wxzx~z{~|{zx||£{
ñ{ x
vx{w~{|{w~|{Ñxz{ãx{w~{z~{y~yxxwx{|x{y|xzxÑx{w~{z~x||{w~{x{w~|{{y~{w~{w~{|x{
z~x{~{y{Ñ~{|xx~z{{yz~{Îxz£{
ñ{ ¡
x~wÓ{y~{zÍÓ{w~x|~{x{|~zxw{w~|{{z|zÝxz{x|{~|~~z{w~{~~zxz{~{~zxÓ{Í~z~{wx{
xwx{x|{z~x||xw{{|x|zx{x{x|~Î|{x|z~{y~x{~{wÒ{x{z~~{|x{Î|Óx{w~|{~{z~x||{×~{x{
w~Ñwx~z{~y~{~wxÓ{~Ôx|zÝxwx{|x{~Îx{y{{Ñx|zxÓ{~|{~xz{~{x{~~xØ£{
ñ{ P
x{~|{x{x~w~{y~{~x|zÝx{|xx~z{ãxÓ{w~{wyx{w~{|z{Ñx|{w~{~~z{{yzx{
x{|x{|â|xx{w{y~x{~{w{~|{yy{{Ñ{w~{|~{x~£{
ñ{ Â~{~Îzx{~|{{xzxzÕÑ{|xx~z{w~{Ñ{x{|z~{w~|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{Ñ~~z{~yxzz£{
ñ{ Â~
{y~Î~{~|{{w~{xwx{w~{w~{|x{x{w~|{~Ñxz{wxz{~|{Ñxz{~{|â|xx{~{yx~~{
w~{~~zxz{zxw~{~{zxyz~{~z{x|{yy{~Ñxz{yz~w~{x{~{xx~{~~{w~{{
{wx|áxwx£{
ñ{ Çz|zÝx~{Îxw{~|z{x{w|~{xä||x~z{
ñ{ ¡y~w~{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~{
ñ
{ Å|{||{w~{z~x||{~{xzwÓ{~z{y~{x{~~zxz{w~{zz{~|{z~x||xw£{
ÅzxÓ{y~Îz{zx|â|x{x{x{wzÓx{x{w~{|x{Îx{w~||x{{Ñz{|z{w~{Ñx|{w~{~~z£{
{
{

\`ZsZc[cZoTYT\]^Y_c^_YV]TYTîgYWZboT[YW[^TYT¤[]][`gY]T̀VT^Y[h]WZ]]ZoT̀VTcpYYVb_V]TVhTl_h^V]T̀VT̀Zf[^[cZoT
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Ãy~x{y~Îz~{y~{x{zxz~{w~{yxxw{y~{x{|x{zx{w~{Ó~~{~{|~{Íz~{w~{w|xzx{~z~{
~|~~z{~zzx|{w~{Ñ{xxz{yz{w~{yxxw{wx~{wx|~{wåz|{z~x||xz{~{Ñ~w{{~x{w~{||x~z{
w~x|{wx~{wx|~{Ñxwx{x{|~Ñxz{xyxá{w~{zx~z~{{zx||xz{xÍxwx{Ñxz{~{~|{yÍ~z~{wx{
w~xz{x{~zx{w~{Íz{w~{{£{
{
~{y~x{~{|~{~{x~zx{zxz{wx{Ï{
{
}~y|xz~{{Ñx{w~{|x{~x{|~Ñxz£{
zw{w~|{yxxw{x{|x{~x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{ÞÆxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{

uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x{{|x|áxwx{x{ã{~~~{~Ñ~zxÓ{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ {xwx{y~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~|~~z£{
ñ{ ~{w~x||~{{~zx||{w~{Ñ~{{x~{~{~||x£{
ñ{ Âx~{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz{
ñ{~z~ÍÅ
{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
x{{w~{~{|x£{
{

\`ZsZc[cZoTYT\]^Y_c^_YV]TYTîgYWZboT[YW[^TYT\]c[fV]TYTfg]V]T̀ÌV]c[fV]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
¡|{~{x~zx{zxz{wx{|~{y~x{y~Îz~{y~{x{|x{Ñx{w~{|x{Ýxx{w~x|x{{||x{w~{Ñ{xxz{
x{x{w~{Ñ{Ñxxz{~{~zx|{|~z{~|{~Ñxz{xxz{{xÎ~||x~z{w~{|x{xz~x{Ñxz{{w~~Ñxz{
w~{|x{||x{|xwx{x{yzx|{zxyz{{zx|{w~{Ñzx{zx|{{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx£{
Å|{yxxyxz~{~x{~zÓ|â|£{Å|{Ñ{xxÓ{zÍxáxz{~|~z{{x{{Ò{zÍxáxz{~{y~Óz£{
{
~{y~x{~{|~{~{x~zx{zxz{wx{Ï{
{
}~y|xz~{w~x|x{{xxz{w~{Î~||{w~{y|xz~{{~y|x£{
Ðzxz~{w~{|~Ñxz£{
Æ|â|x{w~{|~{xxw~{x{~yxxw{ã|xz£{
vx~z{{yxzx{w~|{Ñ£{
xz{w~|{Ñ£{
~~Ñxz£{
}~yxx{w~{w~Ñ~z~{y~Ñx|{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{xz~x|{y~{xwx{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~Ñwx~z{zxyz{~z£{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{wxz{|x{xy|x£{{ ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{{zx{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{yxz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{xzxyx~z£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{xz~x|{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡||{{Îx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x{zÓ~{Î~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
{
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UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{~|{y~x{yzxx{x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ ~x~xz{w~{yÎx{~{~{xwx{Ñx~{~z{|â|xw~{|~{yz~{|â|~zÎ~{y~Îz~£{
ñ{ ~{z~Ñ{x~x|{wzÝ~x{|~x{{zx~~x||{{{|xw{~zx|Ñâ|xxz{~{w~{~{xxxx~{£{{~|{{w~{xwx{w~{wx|áxwx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{
ñ{ Çz|zÝx~{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx£{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x{x|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ wãyxxz{Ów{~~||{x
{zx|~{y|x~{w~Ñxz{{yzx|{~Ñ~zxÓ{zÍxáxz{xÑxz~{~y|zxw~{x{|z~{w~|{x|{
z~x|{w~xwx~z{{Í~z~{zÍxáxz{Ñ|~{{w~£{
ñ{ w~{x
wx{y~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{zx|{y|x~{
Ñxz{yzx|{{Ñ~x||x£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{z~yzÍx{~|{zx|~{~~Îx~z{Îxz{~{ãxx{w~{~zÍx{~wxzx~z{xx{w~{|x{yzx£{
ñ{ Å|{y~x{xxx{~|Ýxz{~|{y~{x{w{zx|~{x|{xz~{z~y{Ò{x{w{~{|~{Íz~£{
ñ{ x{Ñ~x||x{zxwx{~xxzÝ~xÓ{~{||{w~xz{x{x~z{~Ñ~z~{~yxxz{w~|{||{w~{zxz~£{
ñ{ ~{w~x||~{{~zx||{w~{Ñ~{{x~{~{~||x£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{zxyz{wxxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ Âx~{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz{
ñ{ wÅ|~{w
~y~~z{w~|{zx|~{~~zxÓ{zÍxáxz{|x{~zÓ|â|x{~x|zÝxz{|y~x{w~{wx{Ýx{Íx{
~Ñxwx{
ñ{ Æ
|Õ{~|{w~~Ñxz{xy|xx{~|{zx|~{w~xwx~z{y~{x|{~{zxyz{~{xÑxz~{~y|zxw~{Í~z~{
x{w~{||xw~{x{{w~{x~{x~{|~{~z£{
ñ{ v
xxz{~|{w~~Ñxz{~{y~wÓ{x{{~xz{w~{|x{y|xzx{y~{~zx{|x{x{{y~w{x|{~{xx~z{
zÍxáxz{zy~{{xÑxz~{~y|zxw~£{
ñ{ Å{y~zxÓ{xz~{x{|w~{{|x{~z~Íx{wxz{|~~{w~|{z~x||£{
ñ{ ¡~zxx{~|{|x{{yz~{~z~z{~{|x{Ñzx{xwx£{
ñ{ Å|{|x{|z{{x~xz{~|xx{zÍxáxz{{~xz{{xy|xz{~{||{~z{y~{|x{~Îx{yz~{~zxwx{
ñ{ Ç
x{Î~xwx{|Õ{{w~z~xz{z~x||{~{~z~ÍxÓ{~|xz{zz{~|{xz~x|{xz{~{xy|xÓ{~{{||{
~z{y~{x{|x{yz~{~zxwx£{
Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
{

\`ZsZc[cZoTYT\]^Y_c^_YV]TYTîgYWZboT[YW[^TYT\]c[fV]TYT\]bf[gh[^T̀ÌV]c[f[TWZ^l[hì[h^TW[oTcVYpWZcT
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
ßx{w~|xxz{w~x|x{x{x{~Ó{z{~z{x{z~{w~{~z{~{|x{||x{{{x{x~{y~{x{|x{
yz~{|â|x{w~{|xxxz{{~xzxwx{w~|x£{
{
¡|{~{x~zx{zxz{wx{|~{y~x{~ð~z{Ï{
{
}~y|xz~{{zxáxz{w~{|~|xxz{~{{£{
Åz~x{w~{w||{~z~{~|{y~{{å|z{~|x{£{
~z~Íx{{ã~zx{w~{|x{||x{w~{x~£{
ßx{w~|{~|xxz£{{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~{~Ñá{{Î~z{~y~zz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
yz~{xw~xw~{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{

T
T
T
ÛçT
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{£{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ {~{z~x||xÓ{~{{Î~||{Ñ~{x|{w~|{zx||£{
ñ{ ÅzxÓ{~z{~|{{w~{xw~{y~{|~{Î~{w~{|x{||x{w~x|x£{
ñ{ ¡
zx|â|xx{~{|~{Ý~{x{y~||{w~{xwx{w~{wx|zx{~Ôx|{w~{y~||{w~{xwx{w~{wx|zx{{w|xz{
z|zÝx{~|{xÒ{w~{~~zxz£{
ñ{ 
z~{|~{Ý~{w~{z~x||{~zxx{~{|â|xw~£{¡{z|zÝx{yzÓz|{~zxx{x|~zxw~{x{z~{w~{~~zxz{~{
y~Î~{w~{{~|z£{
ñ{ ~~{Ý
~{w~{z~x||{~x{~z~Íxw~{w~{x{×~w~{w~{xÍ|xØ{wÓx~z{y~{~Îzx{|~{x|x{
~Ó~£{
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xxz{y~|{yzx|{{~xwx{x|{Ó{|x{Ñ~~||x{~{|x{Í~zx£{
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{
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ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ ¡z|zÝxx{y|xzxÑ~{w~{z~x||{{x{{w~{{£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ ¡xÓ{|x{xzwx{~{w{w~{~~zxz£{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{ Å{yãÓ{~|{z~x||{~{{Î~||{Ñ~{x|{w~|{zx||£{
ñ{ ß{x{{{wx|áxwx{~{yw~{z|zÝx{xzw~{w~{xÎx||~z{{xÎx||~z{Ñ£{
ñ{ x~{y{|xxzxzÑw~x
{zxz{x{x|z~{y~{x{{{ãx{w~{yzx{xxx{w~{£{{xx{z~wx{{~zy~{w~{£{£{
{zwÓ{{xy|~{{w~{£{{{{Î|xÓ{Ò{w~{£{£{
ñ{ Â~{x{|xÒ{x{|~{xzw~{z|zÝxÓ{~x|x{w~{Ó{x{yz{xz||xz£{
ñ{ 
Óx~z{xx{wx{~|{z~x||{x{|~{xzw~{ãx{w~{~Îx{|x{~Îx{~zx|zxz{{|x{Í~{w~|{zx|~{w~{
xzw~{{~x|~{wxÒ£{
ñ{ v{z~y~xz~{x~zx|{~z~~{~{y~wx{~|{z~x||£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{{
{
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Âx~{~|{x{ãz{y~{~Îzx{|x{w~~x{w~|{z~£{
{z|zÝx~{y~~{~{x{{x£{
xÎxz{zz~{|~{Íz~{Î~zx|£{
Å{xzwx{|x{Î~zx|zxz{{|ãzÝzx|zxz{w~{Ízx{Î~zx|{{||~áx{x{{|x{y|x~zxz{w~|{wxy£{
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ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ ¡z|zÝxx{|x{xzwx{~{w{w~{~~zxz£{
ñ{ ~{xzw~{w~{xÎx||~z{z|zÝxx{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ £
~{xzw~{{x{{~|{~{zy{xx{yÎ~äz{w~{xx~{w~{{£{wx|áxwx{{Õ|{y~~zx|{w~{{
{
ñ{ Å{wyxx{|~{xzw~{w~{x~x{~{|y~x{x{z~x||{y~{~{w~{|x|áxwx{w~{|~{~yxz||~£{
ñ{ {~{z~x||xÓ{~{{Î~||{Ñ~{x|{w~|{zx||£{
ñ{ Å|{z{~z~z{~{~|{Õ|{xwx{yz~z{y~{x{|x{y~Î~{w~{|~{xw~{
ñ{ Å|
{z{wx{Î~zx|{~x{w~zxyxz{y~{|xy|xz{~y~z{|Õ{~|{x|{~{~áxÓ{~|{zxx~z{
w~Ñz{w~|{z{~{y~Î~{w~|{{y~{xx{~~x|zÝxwx{{yxx|{w~{yz~{~{~|{Õ|£{
ñ{ Å|
{x{z{~{x{x{x{xx{ãzÝzx|{zx|â|xwx{x|z~xzÎx~z{xwx{w{y|xz~{y~{x{|x{y~Î~{
w~{xw~{
ñ{ xy
{~{w~zxx{|~{x~{ãzÝzx|{w~{yz~{w~{x{z{Ñ{x{~zx{|{~{zzx{|x{~Îx{x|áxwx{~|{
z{w~{zxx~z{w~|{w{ÑÍxz{~{xwx{zx|~{w~{xx{yz~~£{
ñ{ Å|
{z{xwx{zxz~z{yz~z{x{|~{yz~{zx|â|xw~{x{|x{Ñx~{w~zzx{~yxz{|~{
yz~{w~z~xw~£{
ñ{ Åz|{zÝx|â|{|xxx{{w~~{{|~~{Ý~z~xz£{{x{y~||{w~{xwx{w~{wx|áxwx{~Ôx|{w~{y~||{w~{xwx{w~{wx|áxwx{{w|xz{
ñ{ 
z~{|~{Ý~{w~{z~x||{~zxx{~{|â|xw~£{¡{z|zÝx{yzÓz|{~zxx{x|~zxw~{x{z~{w~{~~zxz{~{
y~Î~{w~{{~|z{
ñ{ ~~{Ý
~{w~{z~x||{~x{~z~Íxw~{w~{~{×~w~{w~{xØ{wÓx~z{y~{~Îzx{|~{x|x{
~Ó~£{
ñ{ v{|~{Ý~{w~{z~x||{x~wÓ{~y~{w~{Ñx{~x£{
ñ{ Å
{yã~{x|x~Íx{|~{Ó~~{y~~{y~{x{|x{~Îx{zx|â|x{~{|~{y|xz~{~{y~Î~{w~|{{w~{
xwx{x|{z£{
ñ{ ÑÅ|
{xz~x|{~Ó{ãxÓ{x{|~{y|xz~{~~{z~x{~|{Ñ|~{{×~|xz{w~{ÂÉÆØ{x{|~{~{ã{z{~|{
xxz{y~{~Îzx{~|{{y~{Î~x~z{w~{|x{Ó~x£{
ñ{ wx~{|~~ÎxÓ
x{yx|~zzÝxwx{zxyzxwx{x{x{~{Î~xÓ{zÍxáxz{xy{xxxz{x{|x{x~{w~{|x{y|xzxÑx{
£{Ðx{w~zx~z{x{|~{x{~{y~Î~{w~{y{xzxyx~z{{xw~{x|{z{y~{yw|{w~{|x{
Ó~x£{
ñ{ Å|
{x{|z{ãxÓ{xy|xz{w~xwx~z{x{|z~{w~{y|xzxÑ~{wãx{~y|zxw~{Î|xz{~{{y{x~{
|~{y~~{y~{xwx{wxz{~|{zxyz£{
ñ{ Å
{yã~{~zx{|~{Ó~~{w~{x{~{~z~£{x{~||wx{w~{yx|~z{~{~x|zÝxÓ{yÕ{x{xwx{
y|x{y~{x{~Îzx{|~{~Ó~~{w~{|~zzx{~{~|{||{w~{~{~zx£{
ñ{ ~{~{x
~{~Îxxx{wÓx~z{zÍxáxz{zy~{wxx~z{zxw~{x{|~Ñ~z~{y~{~Îzx{~|{{w~{z~yzÍxw~{
z~x|{
ñ{ x~z{Ñ~{~|x{{~xÎyx|{xxxyx~z{x||z{{~{y{xy~x{xx{{y~{y{x|x|{{w~~z{~x
xz{~{y|~xx{x{x{y|xzxÑx{w~|~Îx{~y|zxwx{~Îzxz{
x~z{zÍxáxz{~|{~y{w~|~Îx{w~{Ó~x{y~Îz{~{
|x£{
ñ{ Å{yã~{ãx{yx~z{|xz~x|{w~{x{y~Ñ~{zx{{w~{Î~z{Ñz£{
ñ{ wÅ~{{Îy~ãz{Ñ~z{z£{~x||x{x|{zxz{w~|{yxx~z{xxxz{wx~x{xx{w~{zx~w~{Öã£{{~z~{{{
ñ{ Å
{yã~{|å{w~{xÎx||~z{~{x|{z~x~{{Î~{w~{ÑÍxz{{xx{{ãx{y~wz{x{zx|â|x{x{yz~{
Õ|wx{zx{y|~{xw~{x|{z{Ñxwx{y~{y~{w~z{{zxÎ~~{Õ|w{ãzÝzx|{~{~|{w~zx||{w~|{
y|Ó|£{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{ v{z~y~xz~{x~zx|{~z~~{~{y~wx{~|{z~x||£{
ñ{ x{Ýx{w~{z~x||{~Ó{~z~Íxwx{w~{~£{{
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Å|{yÒ{zz{wx~zx{zxz{wx{zÓ{~{~|{zxz~{w~{yz~{wx~£{
Åzxx{~x|zÝxw~{x{Ñz~x{w~{y~Ñ|{|xxz{~{x|~z{{Ñxz{~{Ñ~w{{~w~{x|{Ñ~{z~{w~|{z£Z
{
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Å|{xz~z{~{~Ó{~{~|{z{zÍxáxz{yxz||~{wxxz~{x{z~{w~{~z{ãxÎ~z{w~{~wx{y~Ñ~zx~z{
xÎ~||xz{{xy|xz£{
x{Ñ||x{~wxÓ{xÎ~||xwx{{xy|xwx£{
x{Ñ|xáx{~z~{|x{Ñ||x{{~|{xz~z{~{~zz{x|{x|{y|x{w~{|x{yzx{~Ó{{xÍ{w~{{${
Å{|â|xx{y~{{Ñz~{~{~{w~{{y~{ {x{{{w~{w{~{x|~Î|{x£{
v{|~{x{yz~{~{wyxx{~{~zw~{~{|x{|~x£{{
{
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Å|{xz~z{~{~Ó{~{~|{z{zÍxáxz{yxz||~{wxxz~{x{z~{w~{~z{ãxÎ~z{w~{~wx{y~Ñ~zx~z{
xÎ~||xz{{xy|xz£{
¡~{~|{xz{{x~{~y~z{~{~x|zÝxx{~|{Ñxz{~~x{y~{x{|x{|â|x{w~|{~x~{w~{y~{
{x£{vx{w~{y~w{x{|x{Ñx{w~ÑzÎx{w~{|~{~{~{y~wÓ{x{|x{|â|x{w~{|x{Ñ||x{x|{~{xÎ~||x~z{{
xy|xz£{x{Ñ|xáx{~z~{|x{Ñ||x{{~|{yxÎ~z{~Ó{{xÍ{w~{{£{
Å|{~x~{w~{y~{{x{~{Ñxx{~{~|{xz{y~{{Ñ~{w~{|x{Ñ||x{~y~zÎx~z£{
Å{~w~{w~{~~z{{w~|{~x~{w~{y~{{x{~{wyxx{x{~{x{|~{Ñz~{{y~£{
x{x{y~{~{ÑxÓ{x|{z~{xz~z{{yxx~z£{
x{x{Ñ~{~{ÑxÓ{{~zÓ{x{z~x{zÍxáxz{y|x~{x|{{yxz||~{wxxz~£{
~{w~{~{~wxx{xÎ~||xw~{~z{|x{~Îx{|zw{~|{w|~{w~{|x{Ñ||x{{x{£{Å|{zxy~{x||zÍxx{~{
x~{~zx|~{~{zzx{|x{~Îx{x|áxwx{{xx{yÎ~äz{w~{Ñ~{w~{xwx£{
T
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Þ{Æz{yzx~~£{
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{
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ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|
{~|~~z{w~{|x{Ñz~x{~{w~x~xx{~{|{y~Ñ~zx~z{Ñ|~xz{{||xz{y~w~z{zÍxáxz{~|~{w~|{
x{w~{|x{x£{
ñ{ Å|{xx~x~z{w~{Ñz~x{~{~||x{~{~|{||{w~zxz{x{x~z{~Ñ~z~{~{~|{y|x£{
ñ{ Å
{zz{~z{~{xzwx{||~{~|{yx{{x{wz~x{z~{{~z~{w~{|x{y~{~Îzx{~|{
xw~z{y~{~y~xw~{{z~Ñ~~£{
ñ{ ãxz{x{|~{y|xz~{zÍxáxz{~|{zxÓ~~{~~zxÓ{y~{|{w~|~~z{Ñ|~xz{{||xz£{Ðx{~|~~z{

|z{w~{Ñx{w~w~xwx£{v{|xxwx{x{|~{y|xz~{~{w~xx{xx{~|{Ñ|~{y~{x{|x{~Îx{wz{{yxwx{~{
x£{
ñ{ ãy{x{x|~z{x{{y|~|x{zy~|x{z~{~
zÍxáxz{~|{x{w~{|x{x{~~zxÓ{y~{|{w~|~~z{Ñ|~xz{x{~|~~z{|z£{Ç{
y~z{~{z~xx{~|{yx~z{y~{x{|x{~Îx{wz{{yxwx{~{x£{
ñ{ ¡
ãx{w~{yÎx{~{zz~{|~{Ñz~~{~{Ñx~{w~{y~~zx{x{y~Ñ~zx~z{~Ôxw~{{xyzx|xw~{
y~{~Îzx{xw~z{y~{xw~{
ñ{ Å
{zz{~z{~|{zx||{~{xzwx{||~{w~{x{~zx||{~zÓ|â|{{x{Ò{Í~z~{yxz{y~{~Îzx{~|{
xw~z{y~{z~yzÍxw~{~{Í~z~£{
ñ{ Åy{w{~z
zxx{åx~z{~{~|{zx{~~x{x~||~{yz~{~{zx|zÝ~{~|{yx{w~{|x{Ñz~x£{Ç{
wäz{~|{xz~z{~z£{x{|x{y|xzx{~{~yxx{~wxzx~z£{
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x{w~{|x{z|zÝx{wx{ÓxÞ~x{|y~x{ãxÓ{w~zx{yÎ~äz{w~|{w~z{~yÒ{wxzzÝx{w~{x~{
wx{w~z~xwx{Óx{×xwx|{~|xwx{~x{y|wx{~z£Ø{
ñ{ v
x{w~{|x{z|zÝx{w~{x|~Î|{ÓxÞ~x{~{yÎxÓ{~{~{zx{~{Õyz~{w{{x{zz{~|{
~x~{{yz~z{w~{~~zxz{zx|â|xz{~{y~Ñ~z~{w£{
ñ{ Å|{y~{~Ñ~zxÓ{y~{{{wx{xw||x{y~{~Îzx{~|{{w~{|xw~{y{{xw~{
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{zx{|zwx|{zxyzxw~{x{~yxz||x{y~{{|{ã~{xx{|xw~{xy{~~~{yxz{~{|x{yzx{
~{Îx{y~{wxÎxz{~z{x{x{x|áxwx{y~{x{|x{wx{y~x{y~{~Îzx{y{x|{x|z~{y~x£{
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ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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æxx{{
ÐzÍxx{{
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ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~|{x~{wÍ~z~{{~~{xx|£{{ æxx{{
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ÅÎzxz{{
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ÐzÍxx{{
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æxx{{
ÐzÍxx{{
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æxx{{
|~{{
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ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
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ñ{ ãy{x{x|~z{x{{y|~|x{zy~|x{z~{~
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y~z{~{z~xx{~|{yx~z{y~{x{|x{~Îx{wz{{yxwx{~{x£{
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xw~z{y~{z~yzÍxw~{~{Í~z~£{
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~x~{{yz~z{w~{~~zxz{zx|â|xz{~{y~Ñ~z~{w£{
ñ{ Å|{|{~zÓ|â|{~x{y~~zxz{y~{{{wx{xw||x{y~{~Îzx{~|{{w~{|xw~{y{{xw~£{
ñ{ Å|{y~{w~{|~{Ñ||~{~Ñ~zxÓ{y~{{{wx{xw||x{y~{~Îzx{~|{{w~{|xw~{y{{xw~£{
ñ{ Å|
{zx{|zwx|{zxyzxw~{x{~yxz||x{y~{{|{ã~{xx{|xw~{xy{~~~{yxz{~{|x{yzx{
~{Îx{y~{wxÎxz{~z{x{x{x|áxwx{y~{x{|x{wx{y~x{y~{~Îzx{y{x|{x|z~{y~x£{
ñ{ w~~|{{Ý{£
~{z~{w~{z~x||{zwx{x{|â|x{x{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{Õ|{x|{Î|zxz{
{
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{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{~z~{Í~z~£{{
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ñ{ v
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¡~zx|x{yz~~z{|~{~{{~|{xw~{~~x|{w~{yz~{~x|zÝxz{Ñx|~z{|~{yÎ~{w~{~Î~£{
{
{
T

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {
Tr̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{y~{w~y|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~Ñwx~z{{
{Þ{Æxwx{w~{xz~x|{{~|~~z{~{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
xy|x{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~{{zÕ~{{æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x|{||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~x||{~{z~y~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{xz{w~{x{xä||xz£{
Þ{ÆyÎxw{w~{z~£{
Þ{Å~{xä||xz£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ zÅ
{|x{Ñx~{wx{w~zx{w~{x~{{~xÎx{~Ñ~{|w~{{|x{~z~Íx{w~{|x{y~{~Îzx{~|{{w~{
~yzÍxw~{{~y~xw~£{
ñ{ ~{Ý~{w~{z~x||{~zxx{~{|â|xz{~z~{~|{Þ{|{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz{
ñ{ x
Å{yãÓ{|x{~{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{|xÎ||~{
|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{xzÑ~{xwÎ~~£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
ñ{ y~~{{~~Îzxx|{~~|{w{~{Ó
{x{z|zÝx{~x{w~|{zy{zx{wzxw~{x{xxz~{xz||xz{{xw~~zx{|zxwx{w~zx{
{y~{z~x||{~x|zÝxz{~{y~Ñ~{~~{{~z~z~£{
ñ{ Å
{yãÓ{|x{Ñx{w~{xzw~{z|zÝxz{~x|~{w~{Ó{x{x~x{w~{xÎx||~z{y~{~Îzx{~|{{y~{z~x||{
~{y~Ñ~{~~{{~z~z~{
ñ{ ~{zx~z~~{{xx
{z|zÝx{y~|{~|~zz~{zx|â|xw{~zxx{yz~w~{x{xz~x|{xä||xz{x|zÝxz{zx{~|{
{|~~x{~|zx{
ñ{ ~~Îzx{y{xÎ~w{~w~z{Ñ£{x~z{w~{|~||~xz{~x{xxw~{x{zz{~|{y~x|{w~{|x{xx{w~{~{xw~{y~{
vx{w~{Ñ~{~zx{~{Ó~x{x{|x{zx|â|x{~|zx{w~{|~||~xz{~{ÑxÓ{x{~Î{~{yÑwzxz{w~{|~{~{
w~{~x~{yz~{{~zx~z{w~|{xw~{~~x|{~|z{w~z~{{w~z~£{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̄[]TYT̄[]TcZ_^[^TYT§ghhVmZoT̀VT]VYeVZT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~{|x{~{w~{~Î~{w~{x{x{|x{xx{
~~x|{~z{|~{y~y{~zx|~z~{~{~|{yÍ~z~{wx{{x{|~{wx{w~{|x{yxÔx{zxwx£{
¡|~{~{x~zx{zxz{wx{|~{y~x{w~~{w~{x~{y~{~xz{~xz{Ñx{w~{|~{
xx|zÝx{z~~{w~{z|{{yÎ~{w~{~Î~£{
x{zx|â|x{Ñ~{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx{~{y{w~|{~ð~z{~|~~zÏ{
ñ{ }xx{~{|x{x|{x~zx~{|x{w{~{{||z{w~{x£{
ñ{ Ãy|~{x{z~x{~~yzx{wÓw{xÍ{w~{Ö{{y~{zxw~{w~{{£{
ñ{ Æ|â|x~{x{|x{w~{yx{~~x|{~{x{z~zx{x{|x{Îx{yå|x{y~{zx||{~~x|{w~|{zx~z£{

T
T
T
à³T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~|{x~{w~{|~{~~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|Þ|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{w~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{w~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~w{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~{{zÕ~{{æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz{
Þ{xz{w~{{
Þ{xz{w~{x{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz{
Þ{}x{w~{z~x||{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
{
v{Ò{~{~|{z~x||{w~{|wxwx{xÓÏ{
Þ{Ç||~~{w~{|wxw{×~y~{|xÍwxzØ{
Þ{Å|{w~{|wxw{
Þ{Âxzx||x{w~{|wxwx{w~{Ó{
Þ{Ðxw|{w~{{
Þ{ÐxÔy|~{w~{{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{xxzÝ~{y~{x{xx~x~z{w~{xz~x|{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|£{
ñ{ Å|{y~x{~{~x|zÝ{~|{z~x||{~zxx{x|Ñxz{y~{x{x~zx{zxx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{{~Ó{Ñ~{x|{{|{~xz{x{{{w~{z~x£{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ {ãxÓ{w~{|wx{x{xy||~{~yxw~{x|{|£{
ñ{ Å|{zxyz{w~{|~{xy||~{w~{x{ãx{w~{~x|zÝxÞ~{~{x{yzxxy||~£{
ñ{ ~{xy||~{{~{ãx{w~zx{~{y{Î~zx|{~{~{z|zÝxw~£{
ñ{ {z|zÝxx{~|{Ñ|~{w~|{yx~z{{xxÑxw{w~{Ó~x£{
ñ{ Å|
{z{~{zw~{yxz{{Ý~{~y~x~z{y~yxxw~{y~{x{zx|â|x{w~{wz~{Î~zx|{ãx{w~{~{
yz~z{{~{x|~Î|{x{~|{z~x||xw{ãx{wxx{yz~z{x{x{w~{~~zxz{zxz{x{|ãx{w~{|xy|xz{{
y~~zx{{~{|x{zx|â|x{w~ÑzÎx£{
ñ{ k{~~x{xzw~{|x{Î|Óx{w~|{xÕ~z~{Ów{{Ó~~£{
ñ{ Å{Î~Ñxx{|~{y|~{Ñz~{x{|~{Ó~~{x{xx{xx{x{x{x{Ñ|xx£{
ñ{ {~{w~xx{~~{~~{å{~|{~~~w{{Ñxw£{
ñ{ {~~{{y~~~
zÓ{x{|å{wx~z|{y~{|wx{z{{~|~~z{w~{~{Íx{~{~{|x{~x{~{yw~{v~z|{w~{
{Ò{~y|£{
ñ{ Å|{~y{w~{|wxwx{ãx{w~zx{wzxz{w~{ÎÓ|Î|x{xz~zÒ{w~{Ñ|xx£{
ñ{ Å{yã~{|wx{~{Ý~{{Î~z|xw~{~y~x|~z{{~yx{y|£{
ñ{ Å|{zxyz{w~{zx{~z~{w~{z{x{~yxz||x{w~{|y~x{~{~x|zÝxÓ{|xz{|x{Ó~x{xy{~~~{w~{x~x{~{

T
T
T
à´T

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T
|x{yxz{wxÎxz~x{y~{x|~Ô{~|{w{~z~{y~{~Îzx{y~Íx{x|z~{z~x||xw£{
ñ{ Å|{z~yxz{~|z{{x|zx{xÓx{yzÓz|{x|~zxwx{y~{~|~zzxz{zwx{y~x{w~{yxwx{x{z~x£{
ñ{ ¡ãxÓ{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{y{x{z~~{{zxz~{~|z£{
ñ{ Å|{|wxw{xx{yÎ~äz{w||~~{xz{{x|áxz{xw~xz£{
{
\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̄[]TYT̄[]TcZ_^[^TYT§f[_T̀VTcghhVmZoT̀VT]VYeVZT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
zx|â|x{w~{|x{|x{w~{~{w~{~Î~{x{|x{xx{w~{|~wÑ{~{xzx{{x{wyz{w~{zx||{~{~|{|z{w~{|x{yy~zxz{
{x~|~{w~{w~{|~z~{w~{|x{yy~zxz{y~~z~z{z~y~{~|{yx{w~|{x{x{|x{zzx|zxz{w~{|x{zx|â|x{~~yzx£{
Â~{x{|x{~Îx{zx|â|x{~{~x{|~{~y~Ñx{w~|{yÍ~z~{{w~{|~{y~y{w~z~xw~{y~{|~y~x{
zxwx£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~|{x~{w~{|~{~~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz{
Þ{xz{w~{{
Þ{xz{w~{x{
Þ{}x{w~{z~x||{
Þ{É~zz{y~{z~y{y|Í{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{xxzÝ~{y~{x{xx~x~z{w~{xz~x|{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|£{
ñ{ Å|{y~x{~{~x|zÝ{~|{z~x||{~zxx{x|Ñxz{y~{x{x~zx{zxx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{{~Ó{Ñ~{x|{{|{~xz{x{{{w~|{Õ|£{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|{z~yxz{~|z{{x|zx{xÓx{yzÓz|{x|~zxwx{y~{~|~zzxz{zwx{y~x{w~{yxwx{x{z~x£{
ñ{ ¡ãxÓ{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{y{x{z~~{{zxz~{~|z£{
ñ{ k{~~x{xzw~{|x{Î|Óx{w~|{xÕ~z~{Ów{{Ó~~£{
ñ{{{ Å{Î~Ñxx{|~{y|~{Ñz~{x{|~{Ó~~{x{xx{xx{x{x{x{Ñ|xx£{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̄[]TYT̄[]TcZ_^[^TYT¤[]][^_t]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å|{yxx{{yxxÞz{w~{|x{zx|â|x{zx|{{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{~x{z{|x{w~zxz{x{yz~{|~{
xxw~{~{z~~{w~{|x{{y~{zxz~{x{xz~x|{x~£{
¢x{w~{z~{{wÓ~z~{{w~{w~{|â|~z~{×{£Ø{ÐÒ{x{~{~|{wÓ~z~{~z~{w~|{z{~{yz~~~£{
Å|{yxx{x{z|zÝx{~x{w~{ÂÉÆ£{
{
{
T

r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz{
Þ{xz{w~{{
Þ{xz{w~{x{
Þ{Æx|áxz{w~{¡~~zxz{
Þ{}x{w~{~x||{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{xxzÝ~{y~{x{xx~x~z{w~{xz~x|{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{{~Ó{Ñ~{x|{{|{~xz{x{{{w~|{Õ|£{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|{z~yxz{~|z{{x|zx{xÓx{yzÓz|{x|~zxwx{y~{~|~zzxz{zwx{y~x{w~{yxwx{x{z~x£{
ñ
{ ¡ãxÓ{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{y{x{z~~{{zxz~{~|z£{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̄[]TYT̄[]TcZ_^[^TYT±VYZe[cZgh]TYT§[h[fZ^n[cZoTeZ]^[T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{y|~z{w~{x{~z{|~{
y~y{~zx|~z~{~{~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{~{x~zx{zxz{wx{|~{y~x{wzx|â|x{w~{xx|zÝx{Ñx{w~{|~{xz~~{z~~{w~{
z|{{yÎ~{w~{~Î~£{
x{zx|â|x{Ñ~{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx{~{y{w~|{~ð~z{~|~~zÏ{
Æxxw~{wx~{yz~z{x{yzx{x{£{
xy~{xwx{{~z~{~{~|{~{zx{ãzÝzx|{Î~zx|{{zx{z~{~{Í~zxx{x|{z£{
Ðx~z{yxx{x{{~yx{{w~{{£{y~{x|{z{~{zxÎ~~{yx~z{{{~Îx£{
{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~{x~{w~{|~{~~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{Í~z~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{w~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{w~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~w{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~{{zÕ~{{æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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T
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T
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T

uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz{
Þ{xz{w~{{
Þ{xz{w~{x{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz{
Þ{}x{w~{z~x||{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
Å|{xxzÝ~{y~{x{xx~x~z{w~{xz~x|{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|£{
Å|{y~x{~{~x|zÝ{~|{z~x||{~zxx{x|Ñxz{y~{x{x~zx{zxx£{
Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{~|{||{w~{z~x||£{
vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{{~Ó{Ñ~{x|{{|{~xz{x{{{w~|{Õ|£{
x{|â|x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{yz~{
w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
{ãxÓ{w~{|wx{x{xy||~{~yxw~{x|{|£{
Å|{zxyz{w~{|~{xy||~{w~{x{ãx{w~{~x|zÝxÞ~{~{x{yzxxy||~£{
~{xy||~{{~{ãx{w~zx{~{y{Î~zx|{~{~{z|zÝxw~£{
{z|zÝxx{~|{Ñ|~{w~|{yx~z{{xxÑxw{w~{Ó~x£{
Å|{z{~{zw~{yxz{{Ý~{~y~x~z{y~yxxw~{y~{x{zx|â|x{w~{wz~{Î~zx|{ãx{w~{~{yz~z{{
~{x|~Î|{x{~|{z~x||xw{ãx{wxx{yz~z{x{x{w~{~~zxz{zxz{x{|ãx{w~{|xy|xz{{y~~zx{{~{|x{
zx|â|x{w~ÑzÎx£{
k{~~x{xzw~{|x{Î|Óx{w~|{xÕ~z~{Ów{{Ó~~£{
Å{Î~Ñxx{|~{y|~{Ñz~{x{|~{Ó~~{x{xx{xx{x{x{x{Ñ|xx£{
{~{w~xx{~~{~~{å{~|{~~~w{{Ñxw£{
{~{y~~zÓ{x{|å{wx~z|{y~{|wx{z{{~|~~z{w~{~{Íx{~{~{|x{~x{~{yw~{v~z|{w~{~{
~{Ò{~y|£{
Å|{~y{w~{|wxwx{ãx{w~zx{wzxz{w~{ÎÓ|Î|x{xz~zÒ{w~{Ñ|xx£{
Å{yã~{|wx{~{Ý~{{Î~z|xw~{~y~x|~z{{~yx{y|£{
Å|{zxyz{w~{zx{~z~{w~{z{x{~yxz||x{w~{|y~x{~{~x|zÝxÓ{|xz{|x{Ó~x{xy{~~~{w~{x~x{~{|x{
yxz{wxÎxz~x{y~{x|~Ô{~|{w{~z~{y~{~Îzx{y~Íx{x|z~{z~x||xw£{
Å|{z~yxz{~|z{{x|zx{xÓx{yzÓz|{x|~zxwx{y~{~|~zzxz{zwx{y~x{w~{yxwx{x{z~x£{
¡ãxÓ{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{y{x{z~~{{zxz~{~|z£{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̄[]TYT̄[]TcZ_^[^TYT±VYZe[cZgh]TYT§f[_T̀VTd[]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~{x{|x{zx|â|x{w~{|x{|x{w~{yx{w~{xwx{|x|{ãz{w~{|ãxzxz~{~{~x{|~{~y~Ñx{w~|{yÍ~z~{{
xx{~{~|{yz{~{ã{~zx|~~£{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~|{x~{w~{|~{~~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz{
Þ{xz{w~{{
Þ{xz{w~{x{
Þ{}x{w~{z~x||{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{xxzÝ~{y~{x{xx~x~z{w~{xz~x|{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|£{
ñ{ Å|{y~x{~{~x|zÝ{~|{z~x||{~zxx{x|Ñxz{y~{x{x~zx{zxx£{

ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{{~Ó{Ñ~{x|{{|{~xz{x{{{w~|{Õ|£{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|{z~yxz{~|z{{x|zx{xÓx{yzÓz|{x|~zxwx{y~{~|~zzxz{zwx{y~x{w~{yxwx{x{z~x£{
ñ{ ¡ãxÓ{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{y{x{z~~{{zxz~{~|z£{
ñ{ {z|zÝxx{~|{Ñ|~{w~|{yx~z{{xxÑxw{w~{Ó~x£{
ñ{ k{~~x{xzw~{|x{Î|Óx{w~|{xÕ~z~{Ów{{Ó~~£{
ñ
{ Å{Î~Ñxx{|~{y|~{Ñz~{x{|~{Ó~~{x{xx{xx{x{x{x{Ñ|xx£{
{{

{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̄[]TYT̄[]TcZ_^[^TYT±VYZe[cZgh]TYT§gWd^[`gY]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{yzxw{w~{x{~z{|~{y~y{
~zx|~z~{~{~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{~{x~zx{zxz{wx{|~{y~x{w~{Ñx{w~|{yzxw{~zxz{x{|x{xx{z~~{w~{z|{{
yÎ~{w~{~Î~£{
Å|{yzxw{xÓ{xxz{x{|x{ÑÓx{y~Íxz{{~|Ýxz{~{||~x{xw~xwx£{
Å{xï{x{|x{xxwx{zÍxáxz{Ów{~Ñ~xÞ{zy{~~z{{|x£{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~|{x~{w~{|~{~~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz{
Þ{xz{w~{{
Þ{xz{w~{x{
Þ{}x{w~{z~x||{
Þ{É~zz{y~{z~y{y|Í{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{Åy{w~{Âz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{xxzÝ~{y~{x{xx~x~z{w~{xz~x|{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|£{
ñ{ Å|{y~x{~{~x|zÝ{~|{z~x||{~zxx{x|Ñxz{y~{x{x~zx{zxx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{{~Ó{Ñ~{x|{{|{~xz{x{{{w~|{Õ|£{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|{z~yxz{~|z{{x|zx{xÓx{yzÓz|{x|~zxwx{y~{~|~zzxz{zwx{y~x{w~{yxwx{x{z~x£{
ñ{ ¡ãxÓ{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{y{x{z~~{{zxz~{~|z£{
ñ{ {z|zÝxx{~|{Ñ|~{w~|{yx~z{{xxÑxw{w~{Ó~x£{
ñ{ k{~~x{xzw~{|x{Î|Óx{w~|{xÕ~z~{Ów{{Ó~~£{
ñ{ Å{Î~Ñxx{|~{y|~{Ñz~{x{|~{Ó~~{x{xx{xx{x{x{x{Ñ|xx£{{
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T
\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTîgh^[hVYZ[TYT¤YgeVÞWVh^T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{y|~z{w~{zx~z{wxx{
yzx|~{w~{w~{|x{y~x{~{{wyÕz{{w{Ñ{x{|~{y~{w~{~{|~z{w{z~xw~{
wx|~zx{~{w~{w~Îx{x~{w~{wz{y~{w~{~{{~z~{{Ñx|~z{|~{yÎ~{w~{~Î~£{
x{zx|â|x{~zxÓ{yzx{y~Ï{yz{w~{y~x{w{wx|~zx{{|x{xx{w~{wz£{
x{|x{w~{|x{w{yyx|{~{~wx{x|{{~Îxz{{x{|x{Ízx{w~{w~zxz~£{x{|x{w~{w{w~{w~Ó{
Ó{x{x~zx{{x{{|Ý~£{
x{zxyx{y~{~|{y~Õ{w~{~z~{~wxÓ{~xxwx{x{~|{yxÎ~z£{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~~{xx|£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~{|~{~{{wz£{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Å|~z£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~{~~{xx|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{y~{yz~{Ñáxw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{x{{w~{Â£É£Æ£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
{
v{Ò{~{|x{w~{|wxwx{z|zÝxxÏ{
{
Þ{Ç||~~{w~{|wxw{×~y~{|xÍwxzØ£{
Þ{Å|{w~{|wxw£{
Þ{Âxzx||x{w~{|wxwx{w~{Ó£{
Þ{Ðxw|{w~{£{
Þ{ÐxÔy|~{w~{£{
{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|
{zx||~ÞxxzÝ~{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|{~zxÓ{wzxz{w~{yzx{Î~z|x{y~{~z{wx~{{
|â|x{xzÑx|{Ò{~|{x£{
ñ{ Å|
{zxyz{w~{zx{w~{xxwx{x{~yxz||x{y~{{|{ã~{~{~x|zÝxÓ{|xz{|x{Ó~x{xy{~~~{w~{zx|{
x~x{~{|~z~{~{Îx{y~{wxÎxz{y~{|x|áxwx{w{ã~{y~{~Îzx{y{{~y~xw~{x{x|z~{y~x{x{
||{y{|â|xz{×{|â|xz{x{zx{||Ø£{
ñ{ Å|
{x{w~{z~x||{~{xzwx{~{~{w{wå{~Îzxz{~{x~{~z~||~{wxz{|x{Ñ~x£{×~{
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ÐzÍxx{{
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{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
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{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{Í~z~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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|~{{
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|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
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Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
{
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{
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{
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{zx||~ÞxxzÝ~{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|{~zxÓ{wzxz{w~{yzx{Î~z|x{y~{~z{wx~{{
|â|x{xzÑx|{Ò{~|{x£{
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{zxyz{w~{w{|x{x~z~{{x|z~{~|~~z{w~{|x{zx|â|x{y~{{|{ã~{~{~x|zÝxÓ{|xz{|x{
Ó~x{xy{~~~{w~{zx|{x~x{~{|~z~{~{Îx{y~{wxÎxz{y~{|x|áxwx{w{ã~{y~{~Îzx{y{{
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{xzwx{~z{w~{x{{~zx||{~|{||{w~{z~x||£{Å{~z~Íxx{Ñ~{xÎx{xy|xz{|x{x{y~{x|{~{
xx~z{y~{|~{zy~{y~{~Îzx{~|{{w~{z~yzÍxw~{~{Í~z~£{
ñ{ yxx{Î|~
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z{x|{Î|zxz{w~|{{£{
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{~~zx{w~{yz~{w~{|x{~zx£{
ñ{ Å{yã~{|å{w~~~w{{Ñxw{x|{zxz{w~{xz~x|{Ñ|xx|~£{
ñ{ Å{yã~{xxwx{~|{~~~w{{Ñxw{~~£{
ñ{ Å{z|xÓ{|x{w~{w~{|x{Ñ|xx{wxz{|~{y~x{w~{|wxwx{y~{~Îzx{~w£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{|wx{x{|~{xy||~{{~{w~{x{|xz{~yxz{x|{|£{
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{
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{
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ñ{ Å
{xzwx{~z{w~{x{{~zx||{~|{||{w~{z~x||£{Å{~z~Íxx{Ñ~{xÎx{xy|xz{|x{x{y~{x|{~{
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{
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ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
ñ{ y~~{{~~Îzxx|{~~|{w{~{Ó
{x{z|zÝx{~x{w~|{zy{zx{wzxw~{x{xxz~{xz||xz{{xw~~zx{|zxwx{w~zx{
{y~{z~x||{~x|zÝxz{~{y~Ñ~{~~{{~z~z~£{
ñ{ Å
{yãÓ{|x{Ñx{w~{xzw~{z|zÝxz{~x|~{w~{Ó{x{x~x{w~{xÎx||~z{y~{~Îzx{~|{{y~{z~x||{
~{y~Ñ~{~~{{~z~z~{
ñ{ Å
{yãÓ{~{~~x|{~{x~zx{x{|x{z|zÝx{w~x|~{w~{Ó{{w~{xzw~{~{xÎx||~z{~{||{x{{
w~{Æxwx{w~{wx|áxwx{wxz{~|{z~x||{w~|~zzxz{{xx{{ãx{zx|â|xz{|~{yz~{w~{~~zxz{
xw~xw~{
ñ{ ~{zx~z~~{{xx
{z|zÝx{y~|{~|~zz~{zx|â|xw{~zxx{yz~w~{x{xz~x|{xä||xz{x|zÝxz{zx{~|{
{|~~x{~|zx{
ñ{ ~{xyw~Î~{y~{w{~~{ÎÑzx{xxw~
z{w~{|x{zx|â|x{~|zx{~x{xxw~{x{zz{~|{y~x|{w~{|x{xx{w~{~{
~z£{
ñ{ v
x{w~{Ñ~{~zx{~{Ó~x{x{|x{zx|â|x{~|zx{~{ÑxÓ{x{~Î{~{yÑwzxz{w~{|~{~{w~{
~x~{yz~{{~zx~z{w~|{xw~{~~x|{~|z{w~z~{{w~z~{wxw{x{~|{
}~|x~z{Å|~zz{w~{æxx{~£{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTrfêf_WZh[cZoTYT\WVYbkhcZ[T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{y|~z{y~{x{|~||~xz{
w~~x{x{{~~Óx{~z{|~{~y~Ñx{w~|{yÍ~z~{wx£{
Å{yxÓ{|x{|â|x{w~~x{~{~|{~~z{w~Îxx{~{~|{|x|{w~{{~y~x|{{~{~|{~{x|~{
~y{~~x|{w~{yz~{zx{~w{zx|{{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx£{
Å{yxÓ{~{~|{~Ôx|{{Î|~{{ãxÎ~z{zx|~{~{y~w~{|x{~Îx{Î£{
Å{~|{x{w~{Ñx||xwx{~{~|{zx~z{x{|~||~xz{x|{x|zxÓ{|~||~xz{w~~x{~|{x|{wyx{w~{Ñz{
||~{yxw~{~z~x{{z~x~z{x{|~{yÕy~{~Ôx|{{Ò{~x{xz|~z{~{~|{yÍ~z~{
wx{~{x~z{x{|~{~Î~{xxz~z~{w~{||x{ãxx{y|{~|{~{~zx|~{|x{x{Ç Å£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~~{xx|£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~{|~{~{{wz£{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Âxw~{~{|~{x{y~{x~{w~{~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
wz{{

T
T
T
ààT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

{Þ{Æy{y~{~~{xx|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{y~{yz~{Ñáxw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Å|~z£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{xz{w~{x{xä||xz£{
Þ{ÆyÎxw{w~{z~£{
Þ{Å~{xä||xz{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å{zwÓ{wxz{|w~{{|x{~z~Íx{w~{|x{y~{~Îzx{~|{{w~{z~yzÍxw~{{~y~xw~£{
ñ{ ~{Ý~{w~{z~x||{~zxx{~{|â|xz{~z~{~|{Þ{|{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz{
ñ{ x
Å{yãÓ{|x{~{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{|xÎ||~{
|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
ñ{ y~~{{~~Îzxx|{~~|{w{~{Ó
{x{z|zÝx{~x{w~|{zy{zx{wzxw~{x{xxz~{xz||xz{{xw~~zx{|zxwx{w~zx{
{y~{z~x||{~x|zÝxz{~{y~Ñ~{~~{{~z~z~£{
ñ{ Å
{yãÓ{|x{Ñx{w~{xzw~{z|zÝxz{~x|~{w~{Ó{x{x~x{w~{xÎx||~z{y~{~Îzx{~|{{y~{z~x||{
~{y~Ñ~{~~{{~z~z~{
ñ{ wÅ~{{yxãwxÓ{{w~~{{~wx~|áxx|w{~x{{wxx~z{zx~{|{zx~{|xx|{|{zw|z~Ý|x~z{wz~xz{x|~{x{wx~{Ó
{{w~{xzw~{~{xÎx||~z{~{||{x{{
{{ãx{zx|â|xz{|~{yz~{w~{~~zxz{
xw~xw~£{
ñ{ ~{zx~z~~{{xx
{z|zÝx{y~|{~|~zz~{zx|â|xw{~zxx{yz~w~{x{xz~x|{xä||xz{x|zÝxz{zx{~|{
{|~~x{~|zx{
ñ{ ~{xyw~Î~{y~{w{~~{ÎÑzx{xxw~
z{w~{|x{zx|â|x{~|zx{~x{xxw~{x{zz{~|{y~x|{w~{|x{xx{w~{~{
~z£{
ñ{ v
x{w~{Ñ~{~zx{~{Ó~x{x{|x{zx|â|x{~|zx{~{ÑxÓ{x{~Î{~{yÑwzxz{w~{|~{~{w~{
~x~{yz~{{~zx~z{w~|{xw~{~~x|{~|z{w~z~{{w~z~{wxw{x{~|{
}~|x~z{Å|~zz{w~{æxx{~£{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT¤Yg^VccZoTYT§gh^Y[TZhcVh`Z]TYTaZ]^VWV]T[_^gWp^Zc]T̀VT̀V^VccZoT̀ÌZhcVh`ZT
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{xzÓz{w~{w~z~{w~w{
y|~z£{
v~z{z~~{xÍzxx{~{~|{zxz~{yÎ~{w~{Ó~x{{Ñx~z{x{|~{~{Ç Å{Âxz{{{{{{
x{wÑx{{{Ö{{{{£{Å|{xz~~z{w~zx||xz{xÍzxÓ{x{|x{x{Ç Å{£{
zx{|x{zx|â|x{~{ÑxÓ{~z{|~{y~y{~zx|~z~{~{~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{|~{y~x{~y|xz~{wzx|â|x{Ñx{w~|~~z{xxz~{~xz{{yÎ~{w~{~Î~{w~{|~{
zx|â|x£{{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~{Ó~Þ~~{xx|{{ æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~{x|~£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Âxw~{~{|~{x{y~{x~{w~{~{{ æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
wz{{
{Þ{Å|{w~Îxz{w~|{zÍx{x|x{z|zÝxz£{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{

uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ |xy{~yxzxÎwzxx{z{~w~{{|~~{Îx
~{{~|{xz~~z{y~Î~z{w~{|~{zx|â|x{w~{yz~{zx{~w{~{xxzÓ{
z~~{~{wÓ{wxw{x{~|{z~~{~zx|~z{~{~|{}~|x~z{wzx|â|x{w~{yz~{
zx{~w{×}{ {w~{{w~{Î~~{{v{|~{wÑx{zwäw~{y~{|Ãw~{w~{{wx|{w~{
{{|Ãw~{w~{{wx|{w~{ÖØ£{
ñ{ v
~z{xz~~z{~{wÓ{x{z~~{~z{{x{{|~{~y~Ñx{y~Îz~{~{|vyw{£{Ðxz~~z{
{w~{|~{zx|â|x{w~{yz~{zx{~w{w~{|x{wzx{}{ £{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|
{zx||~ÞxxzÝ~{xÓ{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|{~zxÓ{wzxz{w~{yzx{Î~z|x{y~{~z{wx~{{
|â|x{xzÑx|{Ò{~|{x£{
ñ{ Å
{xzwx{~z{w~{x{{~zx||{~|{||{w~{z~x||£{Å{~z~Íxx{Ñ~{xÎx{xy|xz{|x{x{y~{x|{~{
xx~z{y~{|~{zy~{y~{~Îzx{~|{{w~{z~yzÍxw~{~{Í~z~£{
ñ{ wx~{||{â|{£
x{w~|{z~x||{~Ó{w{{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{Î~||{w~|{yxÎ~z{x|{Î|zxz{
{
ñ{ xxä||{x|â|z{
x{~|zx{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{~x~{~zx{w~{~~zxz{x{Ó~{
{~~zx{w~{yz~{w~{|x{~zx£{
ñ{ Å|
{zxyz{w~{xx|zÝx{wz{~y{~|z{{x|z~{~|~~z{w~{|x{zx|â|x{y~{{|{ã~{~{
~x|zÝxÓ{|xz{|x{Ó~x{xy{~~~{w~{zx|{x~x{~{|~z~{~{Îx{y~{wxÎxz{y~{|x|áxwx{w{ã~{y~{
~Îzx{y{{~y~xw~{x{x|z~{y~x{~{||{y{|â|xz{×{|â|xz{x{zx{||Ø£{
ñ{ Çz|zÝx~{xz{w~{~~zxz{~{~|{x~{wx~||{~|~~z{x~{z{~z{££{y~{~Îzx{zx||£{
ñ{ Å|
{x~{w~~{xx|{×zxÎ{x|xz~{xz~||{~z{£££Ø{~~{y~zz~{×z~yxz{xz~||{yxw{|xÎxwx{~z{££Ø{{
w~{zÍx{x|x{×~x|~{w~{Ó{xzw~{w~{xÎx||~z{~z{£££Ø{~~x{y~{w~~Î|yx{|~{wÑ~~z{y~x{
~~w~{y~{|x{zx|â|x{~{ÑxÓ{~z{|~{~~{y~Î~zÎ~{~zx|~z~{y~{x{x~z~{~~{xx|{{
zÍx{x|x{{~{{w~zx||xw~{~{x~zx{xz~x{~Õx{w~{~~zxz£{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT¤Yg^VccZoTYTugt[^gYZT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{xzxz{x{{~~Óx{
~z{|~{~y~Ñx{w~|{yÍ~z~{wx£{
Å|{z~x{~zxÓ{yz{y~{|x{zx|â|x{w{x|~zxw{x{xz~x{zxx{z~{{x{xz~x{~~yzx{zx|{
{~y~Ñx{~{~|{yÍ~z~{wx£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~{Ó~Þ~~{xx|{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{x~{w~{x|~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Âxw~{~{|~{x{y~{x~{w~{~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
wz{{
{Þ{Å|{w~Îxz{w~|{zÍx{x|x{z|zÝxz£{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{x{xä||xz£{
Þ{ÆyÎxw{w~{z~£{
Þ{Å~{xä||xz£{

T
T
T
àçT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {
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UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å{zwÓ{wxz{|w~{{|x{~z~Íx{w~{|x{y~{~Îzx{~|{{w~{z~yzÍxw~{{~y~xw~£{
ñ{ ~{Ý~{w~{z~x||{~zxx{~{|â|xz{~z~{~|{Þ{|{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{~x|zÝxÓ{~yxz{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{{~~zx{w~{
{w~{|x{~zx{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz{
ñ{ Å
{yãÓ{|x{~{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{|xÎ||~{
x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
ñ{ y~~{{~~Îzxx|{~~|{w{~{Ó
{x{z|zÝx{~x{w~|{zy{zx{wzxw~{x{xxz~{xz||xz{{xw~~zx{|zxwx{w~zx{
{y~{z~x||{~x|zÝxz{~{y~Ñ~{~~{{~z~z~£{
ñ{ Å
{yãÓ{|x{Ñx{w~{xzw~{z|zÝxz{~x|~{w~{Ó{x{x~x{w~{xÎx||~z{y~{~Îzx{~|{{y~{z~x||{
~{y~Ñ~{~~{{~z~z~{
ñ{ Å
{yãÓ{~{~~x|{~{x~zx{x{|x{z|zÝx{w~x|~{w~{Ó{{w~{xzw~{~{xÎx||~z{~{||{x{{
w~{xwx{w~{wx|áxwx{wxz{~|{z~x||{w~|~zzxz{{xx{{ãx{zx|â|xz{|~{yz~{w~{~~zxz{
xw~xw~£{
ñ{ ~{zx~z~~{{xx
{z|zÝx{y~|{~|~zz~{zx|â|xw{~zxx{yz~w~{x{xz~x|{xä||xz{x|zÝxz{zx{~|{
{|~~x{~|zx{
ñ{ ~{xyw~Î~{y~{w{~~{ÎÑzx{xxw~
z{w~{|x{zx|â|x{~|zx{~x{xxw~{x{zz{~|{y~x|{w~{|x{xx{w~{~{
~z£{
ñ{ ~
vx{w~{Ñ~{~zx{~{Ó~x{x{|x{zx|â|x{~|zx{~{ÑxÓ{x{~Î{~{yÑwzxz{w~{|~{~{w~{
x~{yz~{{~zx~z{w~|{xw~{~~x|{~|z{w~z~{{w~z~{wxw{x{~|{
}~|x~z{Å|~zz{w~{æxx{~£{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTa[f_tYZ^[^TYT§f[eVb_VY[WTYT§gh`_c^V]T̀VT¤¬§T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{y|~z{w~{|xÎ~~x{zÍxáxz{
z{w~{ÂÉÆ{~{~y~Ñx{~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{|~{y~x{w~~{w~{|~{x~{|x{|â|x{w~{xxw~{~|{Ñx~z{w~{x~{{|~{yÎ~{w~{~Î~{
y~{x{xÕÏ{
{
}~x|zÝx~{|x{xx{{|~xÎx{w~{|x{xz~x{zx|{{wx{~{~|{y|Ó|{y~{x|{wÑ~~z{zx{w~{w£{
vx~{~{~|{Ñ{w~{|~xÎx{{||z{w~{x{w~{x{yxzxwx£{
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Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Çz|zÝx~{||~~{w~{yz~{y~{yz~Þ{~zxw~{
ñ{ Âã~{|å{w~{|x{xwx|{x{|x{yz~{w~|{w{||~Îxwx{{x{{w{w~Ñ~z£{
ñ{ Å|{z{{Î~{w~{ÑÍxz{~zxx{yz~z{x{x~{{xx~{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ
{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTa[f_tYZ^[^TYT¬Vh^Zf[cZoTYT®]dZY[`gYTV]^p^ZcT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{|â|x{w~{|xyxw{~zÓz{~{~y~Ñx{~|{
yÍ~z~{wx£{
¡|~{|~{y~x{w~{|â|x{x|x~z{zxz~{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
Å{|â|xÓ{w~{x~x{~{y~~z{~x{w{w~||{|x{w~y~{~~Óx{y~{x{|~Îxx{w~{|x~{Îxz£{wÓ{x{
~{åz|{~zx|~zx{~{~|{yÍ~z~{wx£{
yxÓ{w~{~zÑxz{w~{Ñx~z{zz{zÍxáxz{xx{~{|xxz{Ñx|£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x{z~y~xz~{x~zx|{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~z~~{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x|{||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{

{Þ{Åy{x{Îx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Çz|zÝx~{||~~{w~{yz~{y~{yz~Þ{~zxw~{
ñ{ Å|{z{{Î~{w~{ÑÍxz{~zxx{yz~z{x{x~{{xx~{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ
{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTa[f_tYZ^[^TYT¬Vh^Zf[cZoTYT\m^Y[c^gYT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{|â|x{w~{|~zxzx{Ñ~{~y~Ñx{~|{yÍ~z~{
wx£{
¡|~{|~{y~x{w~{|â|x{x|x~z{zxz~{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
Å{|â|xÓ{~|{Î~z|xw{xx|{yz{y~{{w~z{x{Ó|~y{|xz{~y~z~{x{|~{x{{Îx{x|xz{{z£{
Å|{Íz{xÓ{zxz{~{x{~zÓ|â|{wzxz{w~{z~x{w~{Ñx{x|{yxx~z£{
Å{|â|xÓ{{~|x||{~{xx|zÝx{|x~{Îxz{~{w~{y~y~w|x{x|{~{~£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xy|xzx~z{~z~{{y~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Í~z~{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x|{||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x{Îx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
{
{
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UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Çz|zÝx~{||~~{w~{yz~{y~{yz~Þ{~zxw~{
ñ{ Å|{z{{Î~{w~{ÑÍxz{~zxx{yz~z{x{x~{{xx~{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ
{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTa[f_tYZ^[^TYT¬Vh^Zf[cZoTYTuVZmV^V]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~{|~{~~z~{{wÑ{wx|{xz~x|{
wx|~{{zxzxz{w~{x~x{~{~{xxz~{|x{~Îx{x|z~x|zxz{wxÎxz{|x~{ãz£{
ÅzxÓ{wzxz{w{z~x{w~{Ñx{zÍxáxz{x|{yxz||~{wxxz~{{y~£{
~{|Ó~{yw~{~{Ñ~{{~zx|~{~{~y~Ñ{~{|x{~zx{x£{
Å{zwÓ{x{~y~x|{xz~{~{|â|x{~xzx~z{~{~|{yz{~Ñ|~zz{~{~|{y|Ó|£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{Ñ~z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy{x|{||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{ÐÓxx{x{Ñ|z~{~Ó{~xÎx|~{££{
Þ{Æz{yzx~~£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
{
v{Ò{~{|x{w~{|wxwx{z|zÝxxÏ{
Þ{Ç||~~{w~{|wxw{
Þ{Å|{w~{|wxw£{
Þ{Âxzx||x{w~{|wxwx{w~{Ó£{
Þ{Ðxw|{w~{£{
Þ{ÐxÔy|~{w~{£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{{{{~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{

ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ ~z~x
xzÝ~xz~{w~{|~{~~z~{xÓ{~{~|{||{~~Ôxz{~{~|{y|Ó|{y~{~|x{~|{{y~{
Ñ~~{~{~|{||{w~{yx£{
ñ{ Å{yã~{xxwx{x{z~x{Ñ||~{zx||xz{xyxw~{{~|xw~{y~{~Îzx{~|{xw~z{x|{y~x{x{z~~£{
ñ{ y~~{{~~|
~z~{~{zxx{w~{w~{~x|~{w~{z~{wzxw~{w~{xxz~{xz||xz{{xw~~zx{w~|zxwx{w~zx{
x{~|{{w~{xwx{
ñ{ Å|
{~~z~{x{|â|x{~{x|z~{w~x|~{~{|â|xx{w~{xzw~{x{y|xzxÑ~{w~{z~x||{w{{w~{
{£{wxy|xwx{~Î|zxw~{w~{xx~{Õ|w~{wx|~Ô{{£{×~xx|~{{£Ø{wx|áxwx{Ñxw~{y~{

{{
{
{

yxxx{||z{z~~w{{~zy~£{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTagf[Y]TYT®q§qTa[hZ^pYZ[TYT¤[hVffT]gf[YT®§aT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{y|~z{w~{yx~||{|x{y~{x{
xx{x|~zx{xzÓx{zx|{{~y~Ñx{~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{|~{y~x{wxxz~{w~{yx~||{|x{|â|x{w~{xxw~{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
¡ãx{w~{yx{~{|x{y~Ñ~{w~{yz{w~{|~{y|x~{~z{y{||~{{~z~£{
ÆyÎx{y~{w~{zz{{|x{~zx{~{zx{~{w{w~{yzx{|x{Ó~x{w~|{wÑ~~z{~|~~z{w~{|x{zx|â|xÏ{
Â|x~{x|xw{wyÕz{xx|zÝx{~z£{
Å|{yx~||{vÆ¡{ãxx{w~{~{~zx~z{xxz{~z{xyxá{w~{yw~{~z{|x{Ó~x{w~{Î~z£{Â~{xÕ{Ò{
Î~~z{~{|~{z{w~|{Ñxxz£{
Âx{~|{yx~||{x{|x{y~Ñ~{w~{zxz~{~zxwx{{x{|x{|x{xxwx{~{~|{yÍ~z~{wx£{Ðxz~{x{
wzÓx{w~{{~z~{{x{{y~|{~{Ñx{x{|x{Îx{w~{|x{~zx{{~{zz~{|~{z{w~{zxz~{~y~Ñxw~{
y~|{Ñxxz£{
vÍzx{~|{y~Ñ|{{xxz~{x|{Õw|{|x{~yxz{~|Îx~z{~|{x|{xxz~{{xz~x|{w~{zxz~{
yyxz{y~|{Ñxxz£{
¡{~|{z~x{w~{yx~||{ãx{w~{~zx{x{z~x{~{|~{z{w~{Ñxxz{|x{~{ãx{w~{Ñ~{~{~|{yz{
xxz{y~|{xz~{{{{~{~|{y~{wxxz~£{
v~~ÞÎ{~{|x{~{x{z~x{{~{y{w~x{xx{x{xx{w~{|~{Îx{{x|{Î~z{z~~zx{~|{x|~{
~|z{w~|{yx~||{~y~{w~yÒ{w~{|x{yxwx{x{z~x{x~xz{xx{~{{yz~{~z£{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{w~y~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{xw~xw~{{ ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz{{
{Þ{Åy{x{Î~z{wxz{~|{zxz~{w~{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
yx~||{{
{Þ{Åy{x{z~y~xz~{x~zx|{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~z~~{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{x{{w~{Â£É£Æ£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
{
{
{
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ñ{ ¡ãxx{w~{~{~{zz{~z{|~{wx{xxw~{y~|{yÍ~z~{wx{w~{|x{zx|â|x£{
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~y~xw~{x{x|z~{y~x{~{||{y{|â|xz{×{|â|xz{x{zx{||Ø£{
ñ{ xÅ{x
zwx{~z{w~{x{{~zx||{~|{||{w~{z~x||£{Å{~z~Íxx{Ñ~{xÎx{xy|xz{|x{x{y~{x|{~{
x~z{y~{|~{zy~{y~{~Îzx{~|{{w~{z~yzÍxw~{~{Í~z~£{
ñ{ yxx{Î|~
â|x{w~|{||{w~{z~x||{w~{Ñzx~x{~Ó{w{{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{Î~||{w~|{
z{x|{Î|zxz{w~|{{£{
ñ{ ¡ãx{w~{z~{y~x{~{~|{x~{w~{|x{~x{{w~{|x{xwx{w~{z{
ñ
{ Çz|zÝx~{xz{w~{~~zxz{~{~|{x~{w~|{z{y~{~Îzx{zx||£{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYTagf[Y]TYTîg^gegf^[Zj_V]TYT¤[hVffT]gf[YTsg^gegf^[ZcT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{z~x{y|~z{w~{yx~||{|x{
ÑzÎ|zx{Ñ~{~y~Ñx{~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{|~{y~x{wxxz~{w~{yx~||{|x{|â|x{w~{xxw~{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
¡ãx{w~{yx{~{|x{y~Ñ~{w~{yz{~z{y{||~{{~z~£{
ÆyÎx{y~{w~{zz{{|x{~zx{~{zx{~{w{w~{yzx{|x{Ó~x{w~|{wÑ~~z{~|~~z{w~{|x{zx|â|x£{
Å|{yx~||{ÑzÎ|zx{ãx{w~{~{~zx~z{xxz{~z{xyxá{w~{yw~{~z{|x{Ó~x{w~{Î~z£{Â~{xÕ{Ò{
Î~~z{~{|~{z{w~|{Ñxxz£{
Âx{|~{y|x~{x{|x{y~Ñ~{w~{zxz~{~zxwx{xy{x|{w£{Ðxz~{x{wzÓx{w{~z~{{x{{y~|{
~{Ñx{x{|x{Îx{w~{|x{~zx{{~{zz~{|~{z{w~{zxz~{w~|{Ñxxz£{
vÍzx{~|{y~Ñ|{{xxz~{x|{Õw|{|x{~yxz{~|Îx~z{~|{x|{xxz~{{xz~x|{w~{zxz~{
yyxz{y~|{Ñxxz£{
¡{~|{z~x{ÑzÎ|zx{ãx{w~{~zx{x{z~x{~{|~{z{w~{Ñxxz{|x{~{ãx{w~{Ñ~{~{~|{yz{
xxz{y~|{xz~{{{{~{~|{y~{wxxz~£{
v~~ÞÎ{~{|x{~{x{z~x{{~{y{w~x{xx{x{xx{w~{|~{Îx{{x|{Î~z{z~~zx{~|{x|~{
~|z{w~yÒ{w~{|x{yxwx{x{z~x{x~xz{xx{~{{ã{ãx{~|~~z{~zxz{x{|x{zx|â|x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{w~y~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{xw~xw~{{ ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz{{

T
T
T
çÚT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

{Þ{Åy{x{Î~z{wxz{~|{zxz~{w~{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
yx~||{{
{Þ{Åy{x{z~y~xz~{x~zx|{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~z~~{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{x{{w~{Â£É£Æ£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ{
{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ {x~y|~xz{~|{xz~x|{x{|x{Îx{w~|{ÑÍxz{{w~{|x{~zx£{
ñ{ xwx~{wzÓ~{w~{~~zxz{x{|~{~|z~{x~£{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{ Âx~{y|xzxÑ~{w~{~~zxz{w~{Îx{w~{~zx{
ñ{ z~{|~{y~x{wzx|â|x{{~{ãx{w~{~{~x|zÝxw~{y~{y~x|{~y~x|zÝxz£{
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yÎ~äw~{w~{yxxx{||z{z~~w{{~zy~£{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̈Y[h]dgY^TYT®]cVh]gY]TYTU_h^[^bVT̀ÌkWtgf]TVhT[]cVh]gY]TØZ̀Yp_fZc]T
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~|{|{w~|{x~{zx|{{~y~Ñx{
~|{yÍ~z~{wx£{
¡|~{|~{y~x{w~{|â|x{xÎ~||x~z{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
Å|{zxz~{w~|{|{~|{~x|zÝxÓ{y~x|{x|Ñxz{w~{|~y~x{zxwx{w~{|xyx~||£{
|{~|{yx~{x{xÍwx{w{y|yxz{y~Íxz{w~|{x{w~{|x{||x{y~{w~{zxx~z{w~|{z£{
|{x~zxÓ{~{x{xxwx{w~{Ñ{zxwx{x|{Ñxz{w~{|x~{{~{Í~zxÓ{zÍxáxz{w~{{
xxz~{x{|x{yx~z{w~{ÑÓx{w~{|x{xx{wx~£{{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{xz~x|{{~|~~z{~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xy|x{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
ñ{ Å{~x|zÝxx{~|{z~x||{w~w~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~{x{|x{zzx|zxz{w~|{z{wx~£{
ñ{ Çz|zÝx~{||~~{w~{yz~{y~{yz~Þ{~zxw~{
ñ{ Å|
{z{{Î~{w~{ÑÍxz{~zxx{yz~z{x{x~{{xx~{wx|~Ô{{£{×~xx|~{{£Ø{wx|áxwx{
yÎ~äw~{w~{yxxx{||z{z~~w{{~zy~£{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{{
{

\`ZsZc[cZoTYTrh]^[fêf[cZgh]TYT̈Y[h]dgY^TYT®]cVh]gY]TYTU_h^[^bVT̀VTdgY^V]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x{|x{zx|â|x{w~{|~{yz~{~{~y~Ñx{~|{yÍ~z~{
wx£{
{
¡|~{|~{y~x{w~{|â|x{xÎ~||x~z{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
{
~{yz~{|~{~~{~{|x{w~{ÑÓx{w~{|x{xx{wx~£{
~{yz~{|~{yx~{y~Ñ~zx~z{xy|xw~{{xÎ~||xw~{~wxz{|x{yxz{Ñ~{w~{|x{xz~x{~xxwx{x{~|{
yxÎ~z{w~|{~y|Ó£{
~{yz~{|~{w~x~{{y{|â|xw~{|~Íxw~{y~{zx|{w~{{yw~{Þ~{{yw{x|{xw~z£{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{xz~x|{{~|~~z{~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xy|x{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{

{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
ñ{ Å{~x|zÝxx{~|{z~x||{w~w~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~{x{|x{zzx|zxz{w~|{z{wx~£{
ñ{ Çz|zÝx~{||~~{w~{yz~{y~{yz~Þ{~zxw~{
ñ{ Å|
{z{{Î~{w~{ÑÍxz{~zxx{yz~z{x{x~{{xx~{wx|~Ô{{£{×~xx|~{{£Ø{wx|áxwx{
yÎ~äw~{w~{yxxx{||z{z~~w{{~zy~£{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ
{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
{
{
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T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Â~w~z{zz{~{|{zz~{|~{y~x{y~{x|{zxz~{w~{x~{Ñ~{~y~Ñx{~|{yÍ~z~{
wx£{
¡|~{|~{y~x{w~{|â|x{xÎ~||x~z{{|~{yÎ~{w~{~Î~{y~{x{xÕÏ{
x{xx{|x{yxÓ{~|{y~x|{w~{zxz~{w~{|~y~x{zx|â|xwx{w~{|xyx~||£{
Ðzx~{|x{xx{~{~|{yz{Ò{zx{w~|{~~z£{
vx{w~{|x{|â|x{w~{|x{xx{zw~{yxw~{{zxxw~{zz~{|~{yz~{y~£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{xz~x|{{~|~~z{~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xy|x{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ vzx~{|~{Ý~{w~{z~x||{y~{~Îzx{xw~z{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
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ñ{ Å{~x|zÝxx{~|{z~x||{w~w~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~{x{|x{zzx|zxz{w~|{z{wx~£{
ñ{ Çz|zÝx~{||~~{w~{yz~{y~{yz~Þ{~zxw~{
ñ{ Å|
{z{{Î~{w~{ÑÍxz{~zxx{yz~z{x{x~{{xx~{wx|~Ô{{£{×~xx|~{{£Ø{wx|áxwx{
yÎ~äw~{w~{yxxx{||z{z~~w{{~zy~£{
ñ{ ~{y|xzxÑ~{w~{z~x||{~x{{x{{w~{{£{
ñ{ {~{~||x{xz~x|{~{|~{y|xzxÑ~{w~{z~x||£{
ñ{ Çz|zÝx~{xzw~{w~{xÎx||~z{~{x|z~{~{w~{w{~z~£{
ñ{ Çz|zÝx~{|x{w~{~~zxz{~{z~x||{~{x|áxwx£{
ñ{ Å|{z~x||{~zxx{y~Îxz{y~{x{y~x{y~z~z{~{|x{xzx£{
ñ{ Å|{y~x{zwx{~|{~y{w~{yz~{wÎwx|{~y~z{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~{zx~£{
ñ{ Px{|~{w{w~{z~x||{~~{wx|z~{zÍx{w~{yz~{~{wzxÓ{x|{z~x||xw{w~|{xz~£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ Å{|â|xÓ{|â|x{xzÑx|{xw~xwx{~{x{w~{{z~{||{xzx|£{
ñ{ Å{xzwÓ{~y~{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{
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¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Ãy~x{y~Îz~{y~{x{y~~x|zÝx{x{~|{zx{xyx{w~xz{x{|Óx{w~{w~xz~{w|x{w~{
y|~z|{wx|zx{w~zxz{{xyx{Ñ|zxz~{x{{~z~z|{Ñxwx{~Óx~z£{
{
~{y~x{~{|~{~{x~zx{zxz{wx{Ï{{
{
Â~yxx{w~{|~yx{w~{z~x||£{
}~yxz{w~{Ý~{xÑ~zxw~£{
vy|x{w~{|x{y~~x|zÝx£{
}~yxx{w~{w~Ñ~z~{y~Ñx|{{xxxz{Ñx{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wzz{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Î~£{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×x{x{~~xØ£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{|x{Ñx{wxzÑ~~{Î~{xz~zÞ~{~y~{Î~z|xz{~|{|x|{{|x{Ýx{w~{z~x||£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{x{~|{{w~{xw~{x{wÑ~~z{Î~||{~{~~z~{x{xÒ{w~{~~zxz{~{z~wx{x|~{w~{
~~zxz{xxxz{x{yz{Ñz{w~|{x|{xxx{~|{Ñxw{w~{|xÒ{w~{~~zxz£{
ñ{ x~{w~xzzw{y~~{{{zy~|xzxx|Ñ|{~
{w~{z~x||{zwx{x{y~Ñ~{w~{z~x||{wx{xy|Óx{x{w~{{£{y~{x{~Îzx{~|{
~x|zÝxz{~{y~Ñ~{~z~z~£{
ñ{ £
x{|â|x{x{~{|~{Ý~{w~{z~x||{~Ó{w~{{|{~xz{x{x{x|zx{~{~|{yxÎ~z{~z{w~|{{
{
ñ{ Å
{yã~{~|{~xz{w~{x|~{~|z{x|{xw~{w~{zx~z{w~~x{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
Å{yã~{Ñx{{~Íx{~{|~{~zxw~{~{|~{x|{~{|â|~{~|{xä||x~z£{
{
{
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|x{Ó~x£{
ñ{ yÅ~{Î~~|{x{|~~{x{xw{~Ý{x~|{x
{~{Ñx~{w~yzxz{~{|â|xx{z|{w~{ëëyãz{~|{yx{y~Ñ~{~|xìì{y~{
z~{Î~||£{
ñ{ Å|
{||{~{Ñx~{w~{y|~z{w~{Ñzx{xwx{zxz~z{Î~z|xz{y~{~Îzx{|x{Ñx{wxzÑ~~{Î~{×{
~y|Ø{y~{y|{w~{Ñzx£{
ñ{ y~~{{~ÑÎ~zxx{w~|~{x{x{w~z|zzÝx{y~{~{zxxzx{wz~{zxx
w~{w~{w|~{xä||x~z{×{~{x{z~x{w~{zz~{|~{~Î~{yxz{~zÓ|â|~Ø{
{|~~x{~|zx£{
ñ{ ~z{xyz|~w{x~
{x{z|zÝx{zwx{~|{x||x{w~{x~{{z|{~Î~zz{w~{xz~x|{xä||xz{w~{|~|~zzxz{y~{~Îzx{~|{
{|~~x{~|zx£{
ñ{ y~xy{~y{|ww~{Î~w{~x{{{{z~||zÝ{xx{y~x|z|x£{x{wzxw~{wx~||{w~{yz~{xzxzxyx~z{×{xxØ{y~{zxz~{x{~|{
ñ{ w~~{|x{{yx~xx{~|{zw~{xx
z~~z{{zz{w~{yxy~{w~{Îw~{~Ñ~zxx{~y~{x{|x{Óx{ëëw~~z||xwx{
ìì£{
ñ{ Å|{~xw~{ywäz{~Ó{~xz{zÍxáxz{xyx||{{~|xz{~wxzx~z{w~{|~{y|xz~£{
ñ{ Å
{zz{~z{~{xzwx{~z{{w~xz{~|{||{w~{z~x||{y~{~Îzx{~|{xw~z{y~{~y~xw~{{y~{
z~yzÍxw~{~{Í~z~{zx||xz{{yxz£{
ñ{ 
xz{|å{w~{|~{{w|Î~z{~{xzwx{zxz~z{{~z{wx~{Ñ~z{{y~{x{|x{~Îx{
zxz{{~Îzx{|~{y|~{zx£{
ñ{ ¡~~y
zx|Ó{~{~|{||{x~Ôx|xz{~{~|{y|Ó|{~|{xxzÝ~{y~{x{|~{|~{{w|Î~z£{v~z{xxzÝ~{xzwÓ{
~{|x{Î~z|x{zxz{y~{~Îzx{|x{w~x{w~{Îxy£{
ñ{ P
~wx{yãz{xz~{{~xxzÝ~x{yz{w~{w|Î~z{{|~{~~{~zx{y~Ñ~zx~z{zxxz{y~{~Îzx{|~{
xzÑ~~{Î~£{
ñ{ ~{Ñz~{~yxw~{~xxzÝ~xx{zzx|~z{~yxxz{w~|{w|Î~z{{|~{y~{~Îzx{y|~{~w£{
ñ{ Å
{|â|xx{z|{w~{y~||{w~w{{w~{yãz{Ñx{~{|x{yzx{wxÒ{x|{xxzÝ~{w~{|~{{
w|Î~z{{x|{ywz~{w~{£{
ñ{ Å{|â|xx{w{~zz{w~{y|{{~{xz{xwx{{x|{zxz{w~{|x{yzx{w~{xwx{xxzÝ~£{

T
T
T
³éçT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T
ñ{ Å{|xÒ{x{xwx{y|xzx{{~z{z|zÝxz{|~{{w|Î~z{~{|â|xÓ{{z|{w~{yãz{Ñx£{
ñ{ Å
{yã~{xxwx{w~zx~z{~{~|{Õ|{zx||xz{z~{xÎ~z{{xyxw~{x{Ñ{w~Îzx{~y~xw~{zx||{
{yxw~£{
ñ{ kx{w|x{xwz{Í|~åz~{w~£{|{x{~{~|{||{w~{z~x||{{y~{~x|zÝx{w~y|xáx~z{y~{|~{Ý~{wx{~{Ñx~{x{{w~{
ñ{ Å{~Ôx|zÝxÓ{w~wx~z{|x{Ýx{wxx~x~z{w~{ywz~{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ }~x|zÝx~{~|{z~x||{w~{x~x{~{{~z{~{|x{xz~x{yzx{wxz{|z{w~{z~y£{
ñ{ £
~{Ý~{w~{z~x||{zwx{x{|â|x{x{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{yxÎ~z{~z{x{£{
{
ñ{ yx{z~|â|z
x{zÍxáxz{yzÓz|{~Ñ~zxÓ{x{yzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xz{yÎ~äz{w~{~~zx{
x{w~{|x{~zx{{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å
{yã~{|x{~{w~|{x|~{~|z{x|{xw~{wx|~zx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{|xÎ||~{x|~Þ
Ñ~~||x£{
ñ{ Å
{y~Íxx{x|~{w~{~~zxz{xxz{x{~|~~z{Ñ~{w~{|~zzx{~{w~zx||{w~{y|Ó|{w~|{x|{
xxx{~|{Ñxw{|x{w~{~~zxz{y~{x{~x|zÝx{~|{z~x||{wzx|â|x{w~|{x{w~Ñz{w~{|~{~x|~£{
ñ{ Å|
{zx||{~{~z~Íxx{w~{~zx||{{w~x||~{w~{yxzx{xy|xz{|x{x{w~xwx~z{y~{x{|x{~Îx{~Îxx{zÍxáxz{
xxz{w~{~£{
ñ{ Å{yã~{||xáx{|x{x{w~zx~z{y~|{z{w~{Ñxáxx{{w~|{yxz{z~{
ñ{ ~zx{wx~{~~|{{Ò
w~{|~{y~~{w~|{yxÎ~z{xy|xxx{|~{y|xz~{~yxzw~{x|{zxz{w~|{zx||{{~{Îx{x{zx|â|x{
{x||Ôxw~{y|~{x{|~{~z~{y~{~Îzx{~Ó~~{~~Ó~£{
ñ{ Âx~{z~{Î~z|xwx{|x{Ýx{{~z{xy|xz{~|{ywz~{~~zxz{
ñ{{{ Çz|zÝx~{~||~~{yz~z~{~{~|{z~x||{{y~x{~x|zÝxz{x{z~x£{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTuVeV]^ZWVh^]TYTaXf]TZTV]c[fV]TYTagfVY[TYTîgYWZboT[YW[^T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{w~~{|~{w{wx~zx{zxz{wx{|x{~ðx{wy~x{~ð~zÏ{
{
¡~z~wÓ{~{~|{z~~Ô{~z{{yxzxz{x{Ó{x{xyx{w~{{{w~{{w~{x{w~{{x{wx{Óx{w~{x{
{{y~{Ñ~x{|x~{xy|â|x{w~{|xx£{
Å{|â|xÓ{{x||xz{wx~{xz{y~{~Îzx{~zx{y~Ñx|£{
¡xxÓ{~|{Ñ{zÍxáxz{x~z{{zÍxáxz{xx~z{w~z~{w~{w~|{xÞÑ~x£{
x{y~Ñ~{xxxÓ{zÍxáxz{~|xz£{
Å|{xz{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{~{~{{yw~{w~||xÎxz£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vÑ~{~Óz~{y~{ãzxz{x|{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~||{{
{Þ{Æ{~zxÔ{x|{||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{|~~x{~|zx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{ÐÓxx{x{Ñ|z~{~Ó{~xÎx|~{££{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{É~zz{y~{x{z~y{y|Í{
Þ{ßxx{~|Ózx{w~{Í~{w~{zx£{
Þ{~||~~{y~~x|~{~xw~£{
Þ{Â|x~{y~~x|~£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{Æz{yzx~~£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ ~{Ý~{w~{z~x||{zwx{x{|â|x{x{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{yxÎ~z{~z{x{£{

£{

ñ{ yx{z|~â|z
x{zÍxáxz{yzÓz|{~Ñ~zxÓ{x{ëëyzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xzìì{yÎ~äz{w~{~~zx{
x{w~{|x{~zx{{x|~zxz{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å
{yã~{|x{~{w~|{x|~{~|z{x|{xw~{wx|~zx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{|xÎ||~{x|~Þ
Ñ~~||x£{
ñ{ Å{~|{z~x||{~x|zÝxz{x{|x{z~y~{~{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{ Â~zx~{xz~{~{|x{z|zÝx{w~{yxzxw{~Ó{y~{~Îzx{xzxyx~z{{y£{
ñ{ ¡~Ôx|zÝx~{|~{Ý~{~~z~z{Ñxw~{y~{~Îzx{xw~z£{
ñ{ Å
{~|{||{w~{zÓz{w~{y~~{xzxx{x{wx{w~{xw~|~{|~{y~Ñ~{~~z~z{|xwx{y~{~Îzx{
xw~z{y~{xw~£{
ñ{ Ðx
z~x|{~yxz{~{wyxx{w~{x~x{~{{zx|zÝ{~|{||{w~{yx{y~{~Îzx{~|{xw~z{y~{
~y~xwx£{
ñ{ xP|z~x{x~zz{
{~{Ñx~{w~{yxÎ~zx{{||{w~{yx{{x{z~{wx{~{zxxÓ{|xÒ{wxz{z~x{
zÍxáxz{~Ôx|{w~{w~{|xzÕx£{
ñ{ Å{|å{w~{|x{y|wx{w~Îxzxw~{~yx~{yz~z{xwz{{x|áxz{xz||xz{
ñ{ xx{y~w~z{w~|{yÒ{w~{w~xz{{y|z{|x{~||~{zÍxáxz{zÍx{~Ó{{xxwx{x{{z~w{
ñ{ Å|{||{~{Ñx~{w~{y|~z{~{~Ôx|zÝxx{zÍxáxz{z|{w~Ï{y~||{yxÎ~z{~||£{
ñ{ ~{y|w~{x{z|zÝx{zwx{~|{x||x{w~{x~{~Î~zz{w~{xz~x|{xä||xz{w~{|~|~zzxz{
ñ{ ~{y|w~{x{z|zÝx{~zxx{wzxw~{w~{w|~{xä||x~z{y~{~Îzx{~|{xw~z{y~{{~|z£{
ñ{ ~{y|w~{~zxx{wzxw~{wx~||{w~{yz~{xzxzxyx~z{y~{zxz~{x{~|{xyx||{{|~{yxy~{w~{Îw~£{
¢xÓ{w~{xz~Þ~{~|{||{w~{z~x||{~{{~zxz{ww~{{~z~Íx£{

{
{
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T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
x{yxzx{w~{{z|zÝxÓ{w~yÒ{w~{|x{~Îx{yxzxz{~~{yz~{xww{wxx£{vx{w~{~áx{~|{z~x||{~{
~z~ÍxÓ{{ãz~ÍxÓ{|x{y~Ñ~{~{~{Îx{x{~Î~z£{
Å{~x|zÝxÓ{{~|~Íxz{~{zz{~|{y~~z~{w~|{wxy{Ñxz{y~{xw~{w~{{w~{ {{w~{£{~{wzÓ~{~z~{
~z~{w{xz~{wxy{{~Ó{y~{x{{{y~{x{xÕ{~{|â|xx~z~{z~w~{x{{~~x£{
v{zx{~z~wx{|x{yxzx{~z~{|~{~z~{y~~zÞzx{|x{y~Ñ~{Ñ{x{~xx{x{~||~£{x{y~Ñ~{
~|zxz{~Ó{y|xx{{~zxÓ{~~yzx{w~{xÎzxz£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{x||{y~{å{w~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~{å{w~~£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x|{z£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ{~zxÔ{x|{||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~xzz£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{|~~x{~|zx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ðxx~z~{xzy|{x{Ñ|z~{~Ó£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å
{zz{~z{~{xzwx{~z~{{~w~áxw~{|~{y~Ñ~{wz~x{z~x{wx£{Px{{yx{~w{
zx||xz{z~yx|~z{y~{|~{xzw~{w~|{x~{z|zÝxÓ{{ëëyx{x|z~xzìì{~{~{~Ôx|zÝxÓ{x{xz~||{w~{
ëëw~{|xzÕxìì£{
ñ{ zx~|{y|xz{x~ÑÎzx~
{~{xÎx||~z{y~{x{~~zx{~xz{w~{z~{zwx{|x{y~Ñ~{ãzÝzx|{{x||xwx{w~{
z{~|x{{z{~{y{x{~y~xw~{{xw~£{
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T
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T
ñ{ ~{Ý~{w~{z~x||{zwx{x{|â|x{x{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{Õ|{x|{Î|zxz{w~|{{£{
ñ{ yx{z~|â|
x{zÍxáxz{yzÓz|{~{ÑxÓ{x{ëëyzx|Óyxw~{~zx{x{Ó~{xä||xzìì{{ëë~~zxìì{w~{
{w~{|x{~zx£{~~x{~|zx{x|~zxÓ{~|{yzÓz|{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å
{yã~{~|{~xz{w~{x|~{~|z{x|{xw~{wx|~zx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{|xÎ||~{x|~Þ
Ñ~~||x£{
ñ{ x~{ëwëx
~ìì{~{x~z{~Ñ~zxÓ{||xz{Ñ~x~z{~|{yx~z{w~{~{x|{x~z{y~{~Îzx{~|{xw~z{y~{
{w~{|~{~£{
ñ{ ~{~ë{ëw
~ìì{~{x~xx{x{||{{~x{w~{zx|{x~x{~{x|{xx{|~z~{~{Îx{y~{wxÎxz{~{z{y~{
~{|x|áxwx{w~|{|{w~{{~|{zxyzx{y~{~Îzx{~|{y{x{x|z~{y~x£{
ñ{ Å|{zxyz{w~{x{x|~xz{{wÓw{~{~x|zÝxÓ{y~Ñ~~z~z{~{x~z{w~{Ó{y~{~Îzx{~~Ñá£{
ñ{ 
¡xwxÓ{|x{Ýx{{y{x~{y~wx{wxz{|~{y~x{w~{yÍ~{w~{ëëxÎx{Ñxìì{~{z~{
zÍxáxz{zx{w~{xw~|~{{z|{w~{yãz{w~{yx£{
ñ{ yÅ|{x|~{{ww~x|{|z~
xz{xy|xx{w~xwx~z{~yxzz{x|{zxz{w~|{zx||{~{{~|{Îx{x{z|zÝx{~|{Ò{~yxxz{
x{y~{~Îzx{~Ó~~{~~Ó~£{
ñ{ Å|
{x{wx|~xz{~{wyxx{w~{x~x{~{{zx|zÝ{~|{||{w~{yx{y~{~Îzx{xw~z{y~{
~y~xw~{
{{
{
{
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T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{w~~{|~{w{wx~zx{zxz{wx{|x{~ðx{wy~x{~ð~zÏ{
{
x|~z{{x{~|~~z{w~{y~{~{|â|xÓ{x{Îx~zx{xwx{|x{x|{Ó{y~{|~z~{y~{x{|x{Ñx{{
y~{|Ñ~{x|{y~Ñ|{{zÍxáxz{x~z£{
Æ{x{~|~~z{wxzx~z{~{|â|xÓ{~z~{w{y~Ñ|{{zÍxáxz{x~z{~{x|~{~z~£{x{wzÓx{~z~{
Îx~z~{{~Ó{y~{x{£{£{
Å|{y~Ñ|{{w~{xyx{~{zxÓ{Î~~z~z{xÎ~||xz{x{|x{wzÓx{~{w~z~{|~{w~{w~{|~{y|x~£{
Å{yxÓ{{y~Ñ|{{w~{xyx{{x{~|~~z{w~{~xzxwx{x{|x|áxwx{y~Îzx{~{zz{~|{y~~z~{zÍxáxz{zx{{x|{
w~{xy{y|x{wzxxz{{{~z~{£{
¡xÓ{|x{|â|x{w~|{yx~||{xzÞ{y~|{y~~z~{wxz{yz{x{|~{y|x~{~{|x|~{w~{xyx{{~{~|{
y~Ñ|{£{zwx|~z{|~{y|x~{xx{x|{Ó£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{x||{y~{å{w~~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{y~{xy|x{w~{x|{{~£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{wxz{|x{xy|x{w~{|~{y|x~{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~{{|x~{{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ{~zxÔ{x|{||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{|~~x{~|zx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Ðxx~z~{xzy|{x{Ñ|z~{~Ó£{
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ñ{ Å|{x~{w~|{Õw|{~{~x|zÝxÓ{y~|{y~x{~{x|{wxw{x{~|{Î|{{y~{w~|{xz~£{
ñ{ Âã~{|å{w~{xyx||{~|z{Î~zz{{|~Íxz{~|{~{z~yz£{
ñ
{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z{
{{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTaVh-[fZ^n[cZoTZTVj_Zd[WVh^TYTUgtZfZ[YZTZTVj_Zd[WVh^TYTuV]Z̀VhcZ[fTYTUgtZfZ[YZT`VTt[h-TZTdVcV]T
][hZ^pYZV]T
T
¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
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x~{|~zxz{w~|{x|~{w~{|~{Ó~{yzÓz|{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
{
{

\`ZsZc[cZoTYTaVh-[fZ^n[cZoTZTVj_Zd[WVh^TYTUgtZfZ[YZTZTVj_Zd[WVh^TYTa[hZ^[YZT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
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ãx|zx{|x{Ýx{ãyzx|Óx{~zx|~zx£{
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{yãÓ{|x{|x{y~{y~w~z{y~{x|{ {y~{~z{{x|{{y~{~z{~{z~~Ô{ãz{{~{
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v{Ò{w~|{{|x{x{zÒ{{Î~z{w~{ÎxÎÒ£{vÕ{Ò{y~w|~{y~{Ñxwx{x{wzxz{x{xÍ|~{~z£{
{

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {
Tr̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
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ñ{ ÝÅ{yx{y
ãÓ{|xÒ{w~{y~x|{x|{x{x~z~{y~x{x|{Î|zxz{w~{|x{Óx£{Â~{x{xÕ{ãxÓ{~Ôx|zÝxz{|x{
~wz{~|{yx{x{|x{xz~x£{
{{
{
{

§f[e[`gYV]TZTbY[d[`gYV]TYT̄Y[d[`gYV]TVfkc^YZj_V]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
v~zx{Óx{z|zÝxÓ{~{wÑ~~z{y~x{w~{|x{y~{~Î~{y~{Ñx{Óywx{{Õwx~z{Ñ{yx~||{{
y|x~£{
Æz~{w{|w~{~{y~w~{~{x{y|xx{~{Ò{|x{~{zw~{|x{xyx{|x{~Îx{~|x{Ò{~|~zÕx{
y~~z{y{x{xÍ{Ñáx{~{x{xyx{y~{zx|{w~{yw~{zw{~{xz~x|{Ò{w£{
{
{
T

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {
Tr̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{Ñ~w~{yxz{~{|x{~Îx{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xy|x{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{z~x||£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ vx{wz|zÝx{|x{Óx{ãx{w~{~{~|{~{x~{{xw~xwx{z|zÝx£{
ñ{ vx{w~{xx{x~xÞ~{~{|x{Ýx{w~{z~x||{~z{|xx£{
ñ{ Çz|zÝx{w~{|~y{w~{yz~{y~x|{w~Ñz{y~{|x£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
ñ{ {~Ñ~zx{~yxx{x{|x{Óx{~{xx£{
ñ{ Æ
x{x|~Î|{xx|x{~{~|{Ñx~z{w~{|x{Óx{x|{xy{Ò{~wxz£{ß~Þã{y~Ñ~|~~z{
zÍxáxz{~|{yxz{w~{z~x||£{
ñ{ Æy|{|~{z{w~{xz~~z£{
{
{

\]Wgf[`gYV]TZT^YVt[ffTVhTWV^[ffTYT̈[ff[`gY[T̀VTWV^[ff]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å|{zx||{w~|{~zx||{~{x{ã{Ñx~{x{x~zx{zx||xwx{|~{y|zxz{{Î~xz|zxz{|x{Ñx{xyyxw~{y~{x|{||{w~{z~x||{
w~{x~{{y~Ñ|£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{xyzx{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{}~zÒ{{yÍ~{w~|{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yzx{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{wxx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{x{{ÂÉÆ£{
Þ{Æx|áxz{xyyxz{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ z{~|{~|~~z{Õ|{xx{yÎ~äz{w~|{~{yz~£{
ñ{ Å{zx||xÓ{Ò{~|{xz~x|{y~{x|{x|{~zÓ{~wx£{
ñ{ Å{ÑxÓ{x{~{x{z~x{w~{|x{Óx£{
ñ{ ¡~
{zxÓ{|x{Óx{w~{zx|{x~x{~{|x{yÍ~{w~{yxz|~{{|~Îxx{w~{y|{{~|{~Ô{y~Íwx|{y~{x{
|x{~zx{w~{yxÔ£{
ñ{ ¢xx{xz~||{wxz{w~|{{yyx|{w~{|x{Óx£{
ñ{ ÅzxÓ{wzxwx{w{z~x{~{y~~z{~|{ãz~Íxz{w~{|~{y~~{wxz{~|{zx||£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
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ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ
{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
{{

{
{

îYV][`gYV]iTY[]d[ff]iTdgfZ̀gYV]TZT[f^YV]TYTu[`Z[fTVfkc^YZc[T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Çz|zÝx~{x~zx{~x{xwx|{~|zx{yzÓz|{y~{~x|zÝx{wÎ~~{y~x{w~{zx||{~{|x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{x||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{{{z{y~|{~z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yzx{xw~xw~{{ ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{}~zÒ{{yÍ~{w~|{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Å{w~{y|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{|~x{w~{zx||{{w~|{~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Ñx~z{{x~{~{Î~z{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{
Þ{ÐÓxx{xzy|{x{Ñ|z~{~Ó{~xÎx|~{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{xz{w~{£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ vx{wz|zÝx{|x{Óx{ãx{w~{~{~|{~{x~{{xw~xwx{z|zÝx£{
ñ{ vx{w~{xx{x~xÞ~{~{|x{Ýx{w~{z~x||{~z{|xx£{
ñ{ Çz|zÝx{w~{|~y{w~{yz~{y~x|{w~Ñz{y~{x£{
ñ{ {~Ñ~zx{~yxx{x{|x{Óx{~{xx£{
ñ{ Æ
x{x|~Î|{xx|x{~{~|{Ñx~z{w~{|x{Óx{x|{xy{Ò{~wxz£{ß~Þã{y~Ñ~|~~z{
zÍxáxz{~|{yxz{w~{z~x||£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
ñ
{ Æy|{|~{z{w~{xz~~z£{
{{
{
{

¬ZtY[`gY]T̀VTsgYWZboTYT¬ZtY[`gYT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
¡z|zÝxÓ{~|{Îxw{~{|x{y~{xy|x{x|{Ñ{{w~{Ñ~ðx{~|~Îxwx{x{|Í~z{w~{Îx£{
Å|{Îxw{~{z|zÝxx{~{x~zx{x{~xÏ{Å|z£{
{
{
T

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {
Tr̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{w~{wx|áxwx{wxz{~|{~{x~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||{w~|{Îxw{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Åzxw~{w~{~xwx{~{||{{y~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Éx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{æz~{w~{x{
Þ{xz{w~{~~zxz{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{zx{~zxw~£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ x{Óx{wyxÓ{w~{xxz~{ÆÅ{w~|xx{w~{Ñzxz{{xx|{wz£{
ñ{ x
Æ{x{~x{Ò{~|~~zx|{Ò{|x{~zx{~|~{w~{|x{Óx{wxw{x{~|{z~x||{x{~Ñ~zx{x{|x{zxx{x|{
z~x|{x{z~x||x{{x|{~|~~z{x|x{~{y~{~{~~x£{
ñ{ ~{y~x{w~{Îxz{~{~x|zÝxx{~y~{~{y{~zx|~£{
ñ{ Å{y~wÓ{x{|x{~z~Íx{wÓx{w~|{Îxw{w~yÒ{w~{|x{~Îx{z|zÝx£{
ñ{ y~~Î{y~{wx~|{{{~w|~{z~z{~{Íwx~{{wxz~xyzxx~
{xx|{~Ñ~zxx{yÎx{w~~{w~{|x{xx{~|zx{w~|{Îxw{y~{
z£{
ñ{ Å|{x|~{wx|~zx{w~|{Îxw{ãxÓ{w~zx{yz~z{~zz{{w~{y~{Ý~{w~{yx{w~|{y~x£{
ñ{ Å|{Îxw{ãxx{w~zx{yz~z{~|zx~z{zÍxáxz{w|~{xä||x~z£{
ñ{ Å|{y|xw{~zxx{yz~z{y~{~Îzx{~{~|{x{xz~x|{z|zÝxz{~{~|{Ñxz{{xx£{
ñ{ Å|
{y|xw{w~{yxwx{~{xx{{yxxwx{~zxx{Ñ~z~z{~yxxz{y~{{Ñw~|{~{~|{~z{
wxx£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ
{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
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{
{

¬ZtY[`gY]T̀VTsgYWZboTYTuVbfVT[hZeVff[`gYTeZtY[h^T
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¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{x~zx{x{z|zÝxÓ{~|{~|~{Îxz{y~{x{|xxxz{y~Ñx|{w~{|~{|~~{w~{Ñ{Îxz{|x{|~x{~{|x{~Îx{
y~Ñ~£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{w~{wx|áxwx{wxz{~|{~{x~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||{w~|{Îxw{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Éx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{æz~{w~{x{
Þ{xz{w~{~~zxz{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~{zx{~zxw~£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×y~{x|{z~x||{~{x|áxwxØ£{
{
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{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ x{Óx{wyxÓ{w~{xxz~{ÆÅ{w~|xx{w~{Ñzxz{{xx|{wz£{
ñ{ Æ
{x{~x{Ò{~|~~zx|{Ò{|x{~zx{~|~{w~{|x{Óx{wxw{x{~|{z~x||{x{~Ñ~zx{x{|x{zxx{x|{
xz~x|{x{z~x||x{{x|{~|~~z{x|x{~{y~{~{~~x£{
ñ{ ~{y~x{w~{|x{Îxwx{~{~x|zÝxx{~y~{~{y{~zx|~£{
ñ{ Å{y~wÓ{x{|x{~z~Íx{wÓx{w~{|x{~|x{w~yÒ{w~{|x{~Îx{z|zÝx£{
ñ{ w~~|{{y~{~x|z{{w{w~~{{x~zz~xÍyxx{w~
~zx{xx|{~Ñ~zxx{yÎx{w~~{w~{|x{xx{~|zx{w~{|x{~|x{y~{y~Î{
z£{¡{~|{z{Ò{w~{x|x{{x|{ãxÓ{~y~{~zxz{xzxz£{
ñ{ Å|{y|xw{~zxx{yz~z{y~{~Îzx{~{~|{x{xz~x|{z|zÝxz{~{~|{Ñxz{{xx£{
ñ{ Å|
{y|xw{w~{yxwx{~{xx{{yxxwx{~zxx{Ñ~z~z{~yxxz{y~{{Ñw~|{~{~|{~z{
wxx£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ
{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
{{{{
{
{
{

®d[YVff]T̀VT]gf̀[`_Y[TYTagf̀[`_Y[TgmZ[cV^ZfkhZc[T
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¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å{wÑ~~z{y~x{{xzÎzxz{w~{|x{~Ó{~~x{~~{x{|x{|wxwx{x~z|x£{
Å|{Ñxw{y~{x{|wxwx{zÍxáxz{x{|xz{~zxx{wzxz{w~{ÎÓ|Î|~{xz~z{w~{Ñ|xx{~{y~Î~{w~|{{
w~y|£{{
v~z~{ÎÓ|Î|~{zx|â|xx{~{xw~{w{{zxz{x{|x{zwx{w~{|~{xy||~{{x{|~zxwx{w~|{Ñxw£{
Å|{zx~z{{zxyz{z~{wx{w~{|~{xy||~{{~{w~{x{|xz{~Ñ~zxÓ{~{|~{~ð~z{
wÏ{
{
T³TÍTÅzxx{|~{ÎÓ|Î|~{w~{zx||{yz~w~{y~{|x{~y~z{xy~zx{yz~zx£{
T́TÍ{{~{x~Íxx{xy||~{w~{x{wÑ~~z£{
TÙTÍ{Å{zxyzxx{~{x~z{~xxw~{~{y{Î~zx|{{||xw~{y~{~Îzx{|xw~{wxz{~|{
zxyz£{
TÚTÍ{Å|{yz{{{{{ãx{w~{y|{zxz{y~{~{{xy||~{y|~~{{y~{xy||~{w~£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{vzxyx~z{~z~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{vxÑx~z{w~{x{y~{Í~z~{y~xz{{ æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Åy|{×~zÒ{w~{Ñ|xxØ{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ß~w~{x|{||{y~{{~zxÔ{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~w{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{yxz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xz~x|{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Å|{w~{|wxw£{
Þ{Âxzx||x{w~{yz~{w~{z~zx{xx|{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ðx~z{w~{£{
Þ{Â|x~{w~{£{
Þ{xÎxzx|{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
Þ{vÒ{w~{~~zxz{×y~{|wxw~{~{x|áxwxØ£{
{
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ñ{ Å|{zx||xz{{x{y~{x{å{w~{|~{xy||~{w~{x{|xz{~Ñ~zxÓ{zÍxáxz{x{w~{~~zxz£{
ñ{ Å{x~zx{x{~{yãÓ{xy|x{{xz~{|~{xy||~{w~{x{|xz{x|{|£{
ñ{ Å
{yãÓ{~{x~zx{x{|x{z|zÝx{wxy||~{{~{w~{x{|xz{~{y{ãzÝzx|{{~{x|~{
~{{j£{
ñ{ Å
{yãÓ{~{x~zx{x{|xxw{xx{{w~yÒ{w~{|x{~Îx{z|zÝx{w~{|~{xy||~{{~{w~{x{
|xz£{
ñ{ w~~x
{xy||~{w~{x{|xz{~{~||x{~yxxw~{×~{x~z|{zÓ{yyÓØ{x{wz{~y~x{w~{||{
xzÝ~xz~{y~{x{|~{Íx{~zxw~{{|~{y|~~£{
ñ{ wv{~z|{|z|{~x|~
{y~x{w~{|wxwx{x~z|x{{wzx||{~|{||xÓ{~|{~ð~z{w~z{w~{y~Î~{wxz{yz~{
z{x|{Æwxw{w~{¡~~zxz{{¡x|z{wxz{|~~{wx£{
{
~{w~{y~Î~{wxw~z{y~{x{|x{|wxwx{x~z|x{{~|{zx||£{
{
®O{Çz|zÝ~{~y~{x{yzxÞ{~x|zÝxÓ{~|{z~x||{x{xÍ{~~zxz{{wzxz{
{
ñ{ ÅÎzx{~{~{|y~{|~{xy||~{{~{yw~{x~{w~{wx|áxwx£{Å|xÓ{y|zxz{wxw~z£{
ñ{ {|x{|~{xy||~{wx~z|{y~{~zxÞ|~{Ò{y~||£{
ñ{ {z|zÝx{|~{xy||~{w~{zxw~{Ò{y~||{{x~{{w~{w~{x~x{w~z|xwx£{
ñ{ v
x{w~~w~{~|{Ñxw{yÎx{~{~zx{~zx~z{Ñ~z~{|~{~{w~{|~{Ó~~{~ÎzxÓ{
xw~z£{
ñ{ vx{w~~w~{~|{Ñxw{yÎ{~{~zx{zx|â|xz{|~{ÎÓ|Î|~{xz~z{~ÎzxÓ{y|~{~y|£{
ñ{ ¡
{Î|~{yÎx{~{~{|~{Ó~~{{ã{ãx{Ñz~{~Þ|~{zx{y~{~{{~y~z{x{xx{|~{
||~{|{w~|xzxx{|x{Ñx£{¡{Ò{x{w~x{~{|{z{Ó~~{Î~{~~{Ñz~£{
ñ{ {x{xx{|wx{~{~zx|{{wx~|{z{~~{x~|||{xzw~x£||{{{ãx{wx~zx£{x~{~|{yx{w~{x{{yz~Þ|{x{{||{~{~ÎzxÓ{~{
ñ{ ÎÃ
{~y~{~|{yx{w~|{x{zÍxáxz{|x{|x{yÕyx{w~{|xy||x£{¡{z|zÝ~{{x|z~{zy{w~x{yz{z|zÝx{|x{
Ó|Î|x{w~zx{{zxx~z{w~{x~x{~{~{x{w~~x{{ywÓ{z|x{|x{zx£{
ñ{ {y~~z~{~{ã{ãx{Ñ{x{|~z{w~{|~{xy||~{w~{x{|xz£{ÅÎzxÓ{y|~{~y|£{
ñ{ {wyzx{~|{Ñxw{x{z~x£{~x{~{|{z{{yzxÞÑxw£{
ñ{ ~
x{~{|{w{x{Ò{|x{zxÍ~zÕx{Ò{xw~xwx{{~x{y~{z~w{|x{Ó~x£{ÅÎzxÓ{xw~z{w~{
~y~{~{{yxÔ{Îx{yw~{~y~x{{x~{y~{|yx{w~{|~{Ó~~£{
ñ{ Ç{~z~{{|~{Ó~~{wxw{x{zÍxáxz{zx{xwã~Îx£{~{x~ÍxÓ{x{Ò{~~zxz{{wzxz{
ñ{ {zz||xzÝx{|x{{Ó
~~{w~|{xz~{|{y~{x{x{wÑ~~z£{Å{x{w~~x{|x{wÑ~x{w~{|x{|xÍwxÓ{x{
zx£{
ñ{ y~{z|z{Ý~x{y{x~wz|~{y{~~{x|wx{{{z
x||x{xz~x|{~{z{~Ï{y~{y{~{|{~|{~{z~~{~Ó{Ñ~z{
x{{~{Ñ{{yz{~y|Ï{x~z|{w~{~£{
ñ{ ¡
{ãx{w~{|wx{~{~|~~z{yzxz{{zx||xÞ|{yx{Ñ~Þã{x{|x~{||~{{~{{|x|{~{Î~z|xz£{ {
y~~z~{~{~|{x{w~y~{y{zxÞ|£{
ñ{ Æx
|wÓ{~yx{{{y~{~||{|~{Ó~~{x{Î~xwx{z|zÝxw~{~x|zÝxÓ{~|{z~x||{w~{Ñx{Ò{Õwx{{
w~xwx{{~ÎzxÓ{xw~z£{
ñ{ ÅÑ{xywã{{~xy
{Ñx{wxz{|~{y~x{w~{zx||{{|wxwx£{xÒ{~zxÓ{yãz{Ñx{x{~{xy|{~|{
||~£{
ñ{ ÅzÓ{yãz{Ñx{~{~|{xxzÝ~{wxy||~£{
{
{
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Åy{w~{z~x||{z|zÝxz{~{|x{y~{x|{||{w~{z~x||{w~{y~~{~zÓ|â|~{zÍxáxz{Ñxw{{x{×x~z|{{~Ø{~{
~zxz{yz£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{y~{xy|x£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~£{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{z£{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{~w£{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Âz~{Ñáxw~£{{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
{
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Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Âxzx||~{Ñxx|{x{yz~z{x{Ñ|z~{~{yz~~{w~{|x{yÍ~{Î|~zx{w~{yxz|~{{w~{|~{xwx{w~{|x{
|wxwx£{
Þ{xz{zx{x~{w~{z£{
Þ{ÐxÔy|~£{
Þ{Ðx~{{Ó~£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{Â|x~£{
Þ{xÎxzx|{w~{yz~{zx{|~{x~{~Ó~£{
Þ{}x{w~{z~x||{w~{z{×Ñx{{xÍzxwxØ£{
{
{
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ñ{ Æx|{Ñx{~y~Ñx{y~{x{|x{z|zÝx{wx~z{~y£{
ñ{ ¡~{|~{z{w~|{Ñxxz£{
ñ{ Ðxz~{|~{Ý~{w~{z~x||{~z~{{~w~áxw~£{
ñ{ Æx
|{~xxzÝ~x{|~{xy||~{x||Ôxw~{w~{y|~{zxz~{~|z{~yxxw~{w~{|~{Ñz{w~{x|{{
yz~w~{w~|{|£{
ñ{ Æx
|{~z~Íx{y~Õwx~z{~|{Ñ|z~{w~|{Ñxw{z|zÝx{y~{x{xwx{z~x||{|x{y~{~zx{{z|zÝx{{~~~w{
w~yx{y~{~~w~{~|{Ñxw£{
ñ{ Æ
yÎx{|~zx{w~{ÎÓ|Î|~{xz~z{x|{xÕ~z~{{xÔx{{~{|x{{~z~{Ó~~{{w~{~{
~zx~£{
ñ{ Ðxz~{~|{y{Ñx{w~|{~z~{w~{z~x||£{
ñ{ Å
{|x{xy|x{w~{|~{xy||~{x|{~Îzx{wxÞ|{y{{xxÑx{y~{|~{x~z~£{~{xy||~{~{~Î~{ãx{w~zx{
~{y{Î~zx|{~{~|{~{yz{{x{{~{yã~{|x{z|zÝx{w~{~{w~{x{~{y{|xwx£{
ñ{ Å{|x{z|zÝx{wx~z{~y{~{Ý~{x{~y~x|{{w~w{x|{y~Î~~{|x{y~x{w~zz£{
ñ{ Å{yã~{z~x||x{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~Ï{Î~z{Ñz{{y|Íx£{
ñ{ Å{yã~~{~|{z~x||{w~{|wxwx{{zx||{~{|x|{{~xxzÝ~{xz~x|{Ñ|xx|~{{z|~£{
ñ{ x||xwx{|~{~{zxz{y|~~{{w~{~{y{Î~zx|{{||xw~{x{{yzx~£{
ñ{ {xxwx{|~y{~z~{~z{~{Ñx~z£{
ñ{ w~{~x{yÑ~x~
z{|wx{x{|z~{w~{z~w{wyÕz{{x|{~z~{{ãx{~zxz{~z~Íxz{y|~zx~z{{
z{x{Îxy{{Ò{~~x£{
ñ{ {~{yz{z~x||x{x{|x{x{zx{y~{~{w|Î~z{{x|z~{zÓ~{Ñ|xx|~£{
ñ{ {y~Íx{x{~|{Ñxw{w~{|~{xy||~{~xx{~{~z{xyxxz£{
ñ{ {ãx{w~{{w~|{zz{|~{xy||~{y~{xz~{~y~{x{y~zzx{~y~{x|{~{z~£{
ñ{ Ñx
{ãx{w~Ñ~zx{z~x||{w~{zx||{x{yy{w~{||{{~z{~x|zÝxz{y~x{w~{w~~xz~{Íx{~{yw~{
{x{y~||£{
ñ{ {zx{y~~{~~z~z{zx||xw~£{
ñ{ {z|zÝx{|~{y~{~z~Íx{{Ñx{y~~{{y~{Î~z|x{x{~zxwx£{
ñ{ Â~{xyxx{~|{Ñxw{x|{zxx{y~{|x{ÎÓ|Î|x{wx~z|{{x{zx{|x{w~£{
ñ{ Â~
{~~w~{~|{Ñxw{x|{{y~{||~~x~z{|x{ÎÓ|Î|x{w~{{w~yÒ{|x{wx~z|{~{xÍ{yy£{v{
zx{x|{~~w~{|x{~|x{{~|x{|x{Ñ|xx£{
ñ{ Â~
{xz~{~{{~zxz{|~{Ó~~{x|{~Îzx{~|{~{zxz~{x{ywz~{{y~Ñ~{x|~z~{
~|~~z{zx||xz{{yxz£{v{xz~{x|{~Îzx{|x{Ñx{w~{|~{{{~{|x{~Îx{z|zÝx£{
ñ{ Â~Õwx~z{x|{Î~Ñx{~{|~{Ó~~{{z~~{Ñz~{~Îxz{~y~x|~z{|~{Íz~{Ów{{x~z~£{
ñ
{ Â~w{x|{~xÎ{w~{Ó~~{x{~{w~z~z{~{x~z~{~zx{w~z~xw~{{z~xw~£{
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{
{
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å{w~|{~~xw{{y{~|~zÕ~{~{x~zx{x{Ò{y~w|~{y~{|xx{w~{xx{~|zx{x{|~{
yzxz{{zxÒ{y~|{Ñ~z{~{|x{w~xwx{zzx|{wÝê£{w~{|x{Ò{y~{x{|x{~{yz{Ñ~{|x{xx{~~x|£{
v{Ò{y~{~|{~x{x{x~zx{xx{{|~z~x{w~{|x{~~x{yz{x{{|xz~z{x{|x{Óx{{~y{
z|zÝxz{~{x|z~{y~x{w~{x~x{~{~{w~~{~{Ò{x~||x|~{|x{z|zÝx{w~{z~~{yy{w~{
yw{w~~x{~|zx£{
Å|{y{~~xw{~|~zÕ~{z~~{{x{{Óx{|x{w~{zz{~|{zx~z{w~|~zzxz{~{y~w~{
w~{|x{xx{~~x|{x{ã{x~||~{{~~~{|~{~~zxz{w~{|x£{
{
{
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{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{x{yxz{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åy|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{~w{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æ~xw~{y~{~~y|~{~{z~x||{w~{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
xz~~z{{
{Þ{Æxwx{w~{wx|áxwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Âz~z{xåz{{zxy£{
Þ{xz{xä||xz{y~{x{xx{z~£{
Þ{Æx|áxz{yz~z{w~{{~|z£{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
{
{
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ñ{ Å
{~|{~z{w~{|x{zxzx{w~|{y{~|~z~{~{w~xxÓ{Ñx{w~|{z~~{w~{yz~{w~{{~zÓ{
wzxz{y~{x{zxz~{~|z{w~z~£{
ñ{ ¡
{~|{y{{yzx{yxz{xy{~|~~z{w~{yz~{~{~zxÓ{x{{xw~{x|x{wx{wzxz{x{{
wÑ~~x|{w~{{v{y~{x|{z{w~{Ñáx{{{x|z~{w~{{v{y~{x|{z{w~||~xz{yxz{x{z~x{zxz{x|{~z~{
w~|{y{{x|{xw~£{
ñ{ vz
{~{~|{Îx|{w~{~zx{w~{z~x{~{~~{Ò{~|xzÎx~z{~|~Îxz{ywÓ{x~{ÑÓ|~z{x{
~|zw~{zy{y~zx{{x|~{z~xz£{
ñ{ yx~z{|xx{|y{~yx~wx{x~|zÝ{xz£{x{w~|{y{{|~{~Î~{~{x{xw~{yyx|{{x|x{ãx{w~Ñ~zx{x{
ñ{ v|yz~~x{{w{~x{wx
wx|{{~|{||{x~zx|{|~xx{w~{x{zÕ{y~{|x{Ñzx{w~|{z{{xzxyx~z{~{
z~~z£{
ñ{ Å|{||{~{yz{~w{zxz{~|{y{~|{Ò{x||Ôxz{y|~{w~{|~{Ý~{w~{z~x||£{
ñ{ }~Ñ~~z{x|{{wzx{~Îx{x{x{ãx{w~{~{~{z~x{{yxz~z{zxxz{{x|{Î~z|xz£{
ñ{ x{zx|â|x{w~|{y{ãxÓ{w~{y|{~|{~{~y~Ñx{}Åæ£{
ñ{ x
~{z~{y~||~{~{xyx~{~{|~{x~{w~|{~~yz{{x{~ðx{w~{w~Ñ~z~{|x|zÝxz{~{~||{
z~{{~{x|z~{~y{w~{|x{zx|â|x{~zxz{x{z~x{~{yz~x{x{~|{wÑ~~x|{~{x{xwx{
x{|x{~{x{z~x£{
ñ{ ~xz{{w~~{{x~{z~z{wx~{{w~xÑ~{|zx~{{z~x{|~â|x{y{wx|~~
zx{w~|{y{zÒ{y~{Í~z~{~Ñ~{~|{z~x{~|z{x{z~x{{y~~z~{~|{
{~{x~{w~{|x{zx|â|x{{~~yz{~{y~{xw~zx|~z{
{~zx{~zxz{x{|x{yxwx{x{z~x{~~x|{|zxz{|x{~Îx{wxwx{~{x{xwx{x{~|{wÑ~~x|{
ñ{ Æx
|{z~{~{yz~{~{~|{w~Ñ~z~{w~{Ñx~{|x|zÝxz{~{~|{y{~|~z~{yÎ~{{~z{~{~zx{y~|{
wz{w~{yz~{{y~{}{x|{~z~{w~{|~z~||x{{xÑ~zxz{~|{wÑ~~x|£{Â~{xÕ{zx|â|xÓ{{wyz{z{
~{ãx{w~{yxx{~|{y{~{{z~y{x{x{x~z{~z{yÎ{x{xwx{w~{z~{~{}£{
ñ{ Å{yxÓ{~y~{~{||{Î~z|xz{{Ñx{w~|{{w~w{{~y|£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ
{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
{{
{
{
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Çz|zÝx~{~{x~zx{x{~|{y~{y~{x{|x|~zx{w~|{wÑ~~z{xz~||{y~Óz{~{~{wÑ~~z{zx||{x~{
x{~~zx£{{
Åxx{~{~|{y~{Ò{x{yxz{w~|{y{y~{~z~{w~x~{{y~{x|{y{zÞy~{
y|~z£{{
x{{Ò{yw{x~{yz{~~x|~z{x{{æx{~{Ò{~|{~{~~z~{y~{x|{~{Ñx~z{~|{xz~||{{
y~Ñxw{y~Óz{~{z|zÝxx{~{x~zx{x£{{
Å|{y{zÞy~{~zÓ{Ñxz{y~{w{~|~~z{ÓÏ{{
{
ñ{ Å|{y~{|x{{Ò{x~{{xx|{wx~{x{x{w~z~xwx{y~{{
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Å|{Ñxz{x{z~{~{yz~{y~{w~z~x{~|{y~{xw~xz{x{|~{~~zxz{wx~zx{x{Ï{|x{y~{Óx{
w~{z~x||{{~|{xx|{Ó{wx~£{{
x{y~{w~{z~x||{~y~x{~{vzÑ~~£{×x{Ñx{|~y{Óx{{~x{~{z~x||x{~zxwx{x{~||Ø{{Ò{|x{Ñáx{
y~{zxz{w~{y~Ñ~{×W{{{Ø{~{~~z~{|~{~~{y~{x|{~{Ñx~z£{{
Å|{xx|{wx~{Ò{|x{xzzxz{~{ãx{wx|~zx{x{|~x{x{x{w~z~xwx{y~{y~{x|{{Ñx~z{wx~zx{{~{
~x{~{z£{{
¡{~|{z{x|~zx{wÎ~{~y{~{z~x||{x{wÑ~~z{y~{~|{y~{ãx{w~{z~{|x{y~{w~{|~y{w~{
xÍ{y~£{Âz~zÞ~{x{{ÓÞ~wz{~|{~y{~{z~x||{x{x{y~{~~Îx£{{
Â~{x||x{~|{xx|{wx~{||~{~{~~zx{|x{ã~{xz{~|{{wx~{w~{zz{~|{~y{~{|z~{y~{z£{v|{
Îx|{zz{~{|{ãx{xy|xz{{Ñxz{w~{|zx~äzxz£{xÒ{ã~{zz{~{z~{x{~~Îx{y~{x{y|~{
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Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
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ÅÎzxz{{
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{Þ{~x~z{w~{|x{Ó~x{w~{y~{{
æxx{{
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Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{}x{w~{z~x||£{
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Þ{Âz~z{xwz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
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{
{
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ñ{ Å|{y~{{~{|â|xÓ{{x~xÓ{x{~Ô{w~{{~z~{w~{|x{Îx{y~{w~|{zx|£{
ñ{ Å|{zxyz{y~{y~{~{~x|zÝxÓ{x{{x|~{{x{xz~{yz{wxxz~£{
ñ{ Å|{y~{~{~wxÓ{~{~|{||{y~Îz{Ñ~x~z{Í~zxz{w~{x~x{~{{~{y{w~y|xáx{y~{{|£{
ñ{ Ð~z~{Ñ{|~{xx~{ãx{w~zx{~y~{~{y{w~{zxxz£{
ñ{ v{~Ô{w~{{~z~{w~{wzÓx{~Ó{|xz{|å{w~{yz~z{xwz£{
ñ{ ¡{Ò{y|~{~|{y~{ãx{w~{zx{x{x{wzÓx{x{w~{{~z~{w~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ Å|{z|~{~{yxÓ{x{|x{Óx{yxxwx£{
ñ{ |~~z{xÓ
~~{w~{y~{ãx{w~zx{~y~{~{y~Ñ~z~{~zxz£{~x~xz{w~{~~zxz{{|~x~xz{wx{Î|xÓ{
z{w~{|~{Ó~~{{~{y~yxÓ{w~{|x{~Îx{zz£{
ñ{ Å|{~x~{w~{~{~{ÑxÓ{x{~|{Ów{~y~z{x{x{Ñ|Ñ~£{
ñ
{ Å{wyxÓ{~y~{w~{Î~z|x{xyyxwx{ãxÎ~z{w~{|â|xÞ~{||{x{|x{z~y~£{
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x{x{w~{w~xz~{Ò{|x{|{xw~xwx{~{|x{y~{x{~Îxx{wxð~{zxz{xx{|xx{{zx£{
z~yz{w~{Î~||{z~xz{~zx{|x{x{xzÓzx~z{{x~{|x{Ñ{w~{x{xzÓzx£{v{|x{
x{x~x{xzÓzx~z{~{x{wwx{y~{y|Íx{y~{yÍxwx{w~|{Î~||{Ñ~Óz{{y~{z~x~z{wx{
xxwx{{w{wxx{y~|{~{~|{~{å{~{|x{~{Ñx{~~x{~{y~Î{wx~z~{zx£{
{
T
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{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yzx{xw~xw~{{ ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
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Þ{xz{xä||xz{
Þ{Âz~z{xåz{{zxy£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
Þ{Æx|áxz{xyyxz£{
Þ{Ðxx~z~£{
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ñ{ Å{z|xx{~|{wÎ~{~|~~z{w~{{~{y£{
ñ{ Å{wzxx{w~{w|~{xä||x~z£{
ñ{ Å|{y~x|{~x~xz{w~|{xz~~z{{~Î{w~{|x{x{ãxÓ{w~{~{~y~z£{
ñ{ wx~{z~
x{ãx{w~zx{~{{~zxz{y~{x|{~{Ñx~z{{y~~zxz{w~Ñ~z~{z~x~z{w~{x|~{{
x~z{~{y{xx{zx{w~{£{xÎxz{~|{wz~{~y~{~{~zxÓ{w~|{~Î~£{
ñ{ Å{z|xx{{~Îxx{y~Õwx~z{~|{wÎ~{~|~~z{w~{{~{y£{
ñ{ x{y~x{~x{{Ò{~|~~zx|{Ò{yÎx{~{|~|~{w~{|x{x{Ò{xyyxwx{x{|x{Ñ~x{x{Ñ~£{
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x{{z|zÝ{~{~ÎxÓ{{yz~~z{~{xwxÓ{w~{x~x{xyyxwx{~z{|~{~y~Ñx{z~{
w~|{Ñxxz{{~{~|{~{x||zÍx~z{~y~z£{
ñ{ Å
{~x{~y~{|~{z{w~|{Ñxxz{y~|{~{Ñx{x{x~{{z|zÝx{w~{|~y{x{{~{~|{
xz~~z{{~yxx£{
ñ{ {z~x||x{~{zx{w~{{zÍxx{xÎxxÞ{£{vx{w~{z~x||x{x~|xÞã{Ò£{xÎxz{~|{wz~{{ãx{wz|zÝx£{
ñ{ {z~zx{wÑx{~|{~x~{w~{yz~£{
ñ{ v|
{y~x{wx~z~{Ó~{~|{xÓ{y~{~z{|x{~ð~z{xzÎx{y~Î~zÎx{xx{w~{|{w~|{
z~x||£{
ñ{ É~Ñx~{|~zxz{w~|{x|~{y~{~Îzx{zxz~{~|z£{
ñ{ Å
{yãÓ{~|{~xz{w~{x|~{x|{xw~{w~{zx~z{~|z{wx{~~{|x{z|zÝx{w~{|~{
|xÎ||~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ |~xÎ{|Ó
~~{w~{y|x{~zxx{~~yz~{w~{~yx|x~z{{|~{~{~{Ñxx{~y~{zÍxáxz{
|~{x|~ÞÑ~~||x£{
ñ{ ~{Ó~~{~|z~{xx{y~{yz{~|~Îxz{~Îzxz{~{x~xw~{y~{z~x£{
{
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Åy{v|~{Ò{x{Óx{~{y|ÎzÝx{|x{yzx{{~~z{y~{x|zx{y~{y~Õ{~~{x~£{
Å|{z~x{w~{y|ÎzÝx{v}Å¡¡{Ò{w~x|{y~{x{|xy|x{w~{yz~{w~{yx~z{z~{~zz~{~z{~|{~{Ñx{~{
|x{~Îx{z|zÝx{{xyyxwx{x{|x£{
Å|{yy{w~{Ñx~z{Ò{y~{y~{w~{|x{yzx{x~wx{zÍxáxz{~{w~{yzx{v|~{x{yz{{
wxÑxx£{Å|{~y{v|~{yw~{~{y~xz{~|zx~z{y~Ózx~z{{x|x£{
Çz|zÝ~{Ó~~{wx|zx{y~{y~{x{yzx{~{|~{~{w~{{{Ñ{{zz{y~£{
v{|x{zwx{w~{|x{yz|x{~|{Ñ|z~{y~~{{Ñ{w~{zwx{|z{y~zz{x{~|{~{~{yxx{|x{yzx{z{y|ÎzÝxwx{
×y~{w~y~Ø£{
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Â~w~z{x{~x|zÝxÏ{
{
ñ{ Â~yxx{w~{|x{y~Ñ~{{yz~{w~{yxz{~{{~{Î|{yzx£{
ñ{ vx{w~{~áx{|â|xÞ~{~|{ÅÂ£{
ñ{ |w~{~|{ywz~{x{xy|x{xx{w~{yzx£{
ñ{ }~~{|x{yzx{y~{~Îzx{||£{
ñ{ ÑÆ
yÎx{|x{w~zxz{w~{|x{yzx{y~{x~x{~{~zÓ{y|~zx~z{w|äwx{~z{|~{~xx{w~|{
xxz£{
ñ{ }~|x{|~z£{
ñ{{ Â~{yzx{x{{|z~{Ò{yzxz{xxz{|x{Î~z|x£{v{|~z~{Ò{~xx|~{z|zÝx{|x{yz|x{x{{Ñx{Î~z£{
{
T
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æxx{{
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{Þ{ÂÔ~{w~{Ñx~z{{yxz|x{{
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Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
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Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{ÂÉÆ{{w~{x£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz{×x{{~~xØ£{
Þ{Ðxx~zx{x{Ñ|z~{~Ó{~y~Ñ{~xÎx|~£{
Þ{ÐÓxx{x{Ñ|z~{{~y~Ñ{~xÎx|~£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
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ñ{ Å
{~|{z~x||{w~{yzx{~|{z~x||xw{~{zx{z{x|{{yy{w~|{z~x||{x|{x|{~{~{~|{w~|{x~{
w~{ywz~{{{{y~||{{{~|{w|Î~z{~|{xzx|zÝxw{|~{yz~{~z£{
ñ{ ~{y{wz~~{w~x
xzÝ~xx{~{~|{||{x~Ôx|xz{xz~zÞ~{~y~{|x{Î~z|x{y~{z{wx~{y~{~Îzx{~|{
{{wzx£{
ñ{ ¡zx|â|xÓ{{~zz{w~{y|{x{~x{x|{zxz{w~{|x{yzx{wxÒ{x|{xxzÝ~{w~{yz~£{
ñ{ ¡
~{~|{Ñ||{w~{|x{yzx{wxÒ{x|{xxzÝ~{w~{yz~{zx|â|xÓ{{~Ôx|{w~{y~||{w~w{{x{x|zx{w~{
yãz{Ñx£{
ñ{ Å|
{yz{wzx|{w~{yz~{{w|Î~z{xy|xx{~{zx|{w~{~yxz~z{w~{Ó~~{y~{~Îzx{
~Ó~~{~~Ó~£{
ñ{ Å
{yã~{~xxzÝ~x{yz~{~yz|~{w~xx{Îxy{Ñ|xx|~{x{~|{~y~z{x|{{
y|~zx~z{zxxz{y~{~Îzx{xw~z{y~{~~x{wxzÑ~~{zÕ~{{~y|Î~£{
ñ{ Å|
{~xxzÝ~xz~{w~{~y~z{x{yzx{~{z{z~|â||x{~{~x|zÝxx{w~{zx|{x~x{~{y{
~x|zÝxÞ~{~|{Î|z~{y~Õw{w~|{~y~z{y~{~Îzx{~|{{wÑ|xx£{
ñ{ ¡~ÎzxÓ{|x{Ñx{wxzÑ~~{Î~{xz~zÞ~{~y~{Î~z|xz{~|{|x|{~{~zÓ{yzxz£{
ñ{ Å|
{y~x{ãxx{wz|zÝx{x{w~{~~zxz{~{y~Î~{w~|{{w~{xw~{x{wÑ~~z{Î~||£{¡~z~wx{x|~{
w~{~~zxz{xxxz{x{yz{Ñz{w~|{~{xxx{~|{Ñxw{w~{|xÒ{w~{~~zxz£{
ñ{ ~{xzw~{y~{x{yzx{zwx{x{y~Ñ~{w~{z~x||{wx{xy|xwx{x{w~{{£{
ñ{ Å{yã~{|x{Ñx{w~{xzw~{x{x~{w~{w{y|~{w~{xz~x|{{x|x|~£{
ñ{ Å
{yã~{~{x~zx{x{|x{z|zÝx{w~{|~{~x|~{w~{Ó{x|{x|{~~{ãxÎ~{yxz{yÎx~z{~|{zÍx{
w~{yz~{|â|~zÎx{y~{~Îzx{~|{{w~{xw~{x|{z£{
ñ{ £
x{|â|x{x{x{|~{Ý~{w~{z~x||{~Ó{w~{{|{~xz{x{x{x|áxwx{~{~|{yxÎ~z{~z{w~|{{
{
ñ{ y~~{{~~Îzxx|{~~|{{w~{Ó
{x{z|zÝx{~x{w~{zy{zx{wzxw~{x{xxz~{xz||xz{{xw~~zx{|zxwx{w~zx{
{w~{xw~{y~{~zx|zxz{
ñ{ Å
{yã~{Ñx{{~Íx{~{|~{~zx~{~{{~{yz{x{yz~{~{z{w|Î~z{Ó{{
y~z{zÕ£{
ñ{ Âx~{~Îzx{~|{zxz~{w~{x|~Î|{zy{w~{yzx{x{|x{y~||£{
ñ{ ßx~{~Î{xx~z~{~y~Ñ~{y~{~Îzx{ãx|x{~|{Îxy{y~w~z{w~{|x{yzx{
ñ{ x¡xxwÎ~{wz~{Ó~{xx||{yzÝ~x{xx||{~~Îx|{zy~x{zw{w~{x
~Íx{w|Î~z{Ó{w~{|x{~~zxz{wx{yÑwx{ã~~{y~x|{
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ñ
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Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
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~{~~{xx|{z|zÝxx{~{x~||~{zx~{y~{x{|~{x|{ãx{~zxz{~w~£{
¢xÓ{w~{Ñ~{x{~|~{w~{|~x{~zx{y~{x|{z~x||{x{~x|zÝx£{
¡ãxÓ{w~{Ñ~{{xz~~z{xw~xz{w~{|~{~~{y~{~ÎxÞ|~{~{{~zxz£{
¢xÓ{w~Îzx{{~z{~{wÑ|z{~|{~{å{~z~£{
¡ãxÓ{xwx{|~{~~{~{||{~£{
¡~y~{~{{y|~{~{ÑxÓ{x{xx{y~x|zÝxwx{w~{|~{~~£{
vx{w~|{~{å{~{~Îxx{~zÍxz{|~{~{{~{z{~{{~zxz{w~{~Îx£{
Å{xzwx{~z~{w|{~{{x|z~{zÓ~{||xz£{
Â~{~Îzx{xw~{zx||{{{xÓ|~{~{|â|xx{~{yzx~~{{y~zxz~{xw~xz£{
xz{~|{~{å{~ÎzxÓ{~|{~{wyÕz{xzx{y~|{Õ|£{
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}x{w~{z~x||£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{Ó||{w~{~{w~|{~zxyw{ãxÓ{w~{~{~x|zÝxz{y~{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ ¡xzxx{|~{Ý~{w~{z~x||{
ñ{ ¡xÓ{xz~x|{~{w{wå£{

ñ{ Â~{yÍx{{xy|x{~zxyw{z|zÝxx{zÍx{x|x{xw~xz£{
ñ{ Å{yxÓ{~|{~{w~zxyw{xw~xz£{
ñ{ Å{|â|xx{yxx~|â|~{w~{zÓz{x{xx~{
ñ{ è{w~x|~{{xzw~{~{w{w~{~~zxz£{
ñ{ ¡~~zxx{w~{Ñx{~{~~{|x{~{w~y~x{w~{xz~x|{{Ó{wx£{
ñ{ v
x{w~{|{w~|{z~x||{y~xÓ{wÓx~z{~|{~zxyw{z~xz{~|{~{~z{Ñ|{~y~x|~z{
w~yÒ{w~{|x{y|Íx{{~|xw~{x{{~{zx{w~{w~{w~{w~x£{
ñ{ vx{w~{|{w~|{z~x||{y~xÓ{|x{y~{zx|{w~{w~z~zx{y|~{~~w~{{Î~z{w~|{z~~Ô£{
ñ{ Å|{~|~~z{w~|{~zxyw{{~{yw~{z|zÝx{{x{zÍx{y~{~Ñ|x{yÍx{{xx{y~{|~{~xÎx£{
ñ{ Å|
{~|~~z{w~|{~zxyw{{~{yw~{z|zÝx{y~{wx{yz{zx|â|x{w{{x|~Î|{x|z~{
~|~~z£{
ñ{ Å|{~zxyw{Ò{~{||~Îxx{x{w~{w~{~{~~x£{
ñ
{ Å{xzwÓ{|x{~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{

{
{

çq́qµqT¤[hVff]TdVYT[TY[]V]T
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å|{yx~||{z|zÝ~{y~{x|{z~~z{w~{|~{x~{w~xÎx{w~{|x{w~{x~x{yÎx|{y~{|wx{wxz{~|{
z~y{~{|x{xx{~z{~zx£{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{y~{w~y|{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
~Ñwx~z{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{{~z~{Í~z~{{æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡||{yy{{x~zx|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{Ó||{{wy{w~|{yx~||{ãx{w~{~{~x|zÝxz{y~{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ ¡xzxx{|~{Ý~{w~{z~x||£{
ñ{ ¡xÓ{xz~x|{~{w{wå£{
ñ{ Â~{yÍx{{xy|x{~|{yx~||{y~{x{x~{ãx{wz|zÝx{zÍx{x|x{xw~xz£{
ñ{ Å{yxÓ{~|{~{w~{yx~||{xw~xz£{
ñ{ Å{|â|xx{yxx~|â|~{w~{zÓz{x{xx~£{
ñ{ è{w~x|~{{xzw~{~{w{w~{~~zxz£{
ñ{ v
x{w~{|{w~|{z~x||{y~xÓ{wÓx~z{~|{yx~||{|â|xz{~{|~{x~{~y~x|~z{w~yÒ{w~{|x{
y|Íx{{~|xw~{x{{~{zx{w~{w~{w~{w~x£{
ñ{ vx{w~{|{w~|{z~x||{y~xÓ{|x{y~{zx|{w~{w~z~zx{y|~{Î~z{w~|{z~~Ô£{
ñ{ Å|{~|~~z{w~|{yx~||{{~{yw~{z|zÝx{{x{zÍx{y~{~Ñ|x{yÍx{{xx{y~{|~{~xÎx£{
ñ{ Å|{~|~~z{w~|{yx~||{{~{yw~{z|zÝx{y~{wx{yz{zx|â|x{w{{x|~Î|{x|z~{~|~~z£{
ñ{ Å|{yx~||{Ò{~{||~Îxx{x{w~{w~{~{~~x{~áxz{y~{|x{yxz{Ñ~{w~|{zx||£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

çq́qÜqT¤f[^[sgYW[T[Tc[h^VffT̀VT]g]^YVT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
¡z|zÝxÓ{x~z{zy{w~{y|xzxÑ~{~{|x{y~{x{|x{~~y{w~|{xz~x|{~{y|xzx{y~|{{~|zxz{~{y~~zx{
w~{w~|{yz{w~{Îzx{w~{|x{~~zxz£{
Å{|â|xx{~{zz~{|~{y|xz~{w~|{ÑÍxz{~zxz{y~Ñ~zx~z{xyzx|xw~{y~{xxz{|x{~Îx{~zx|zxz£{
xy|~{w~{|x{y|xzxÑx{~Ó{x|~Ô{w~{{£{{xÓ{yÎ~äwx{w~{xx~{~{y~w~{|x{xwx{w~|{z~x||xw£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{{xwx{wÍ~z~{×zx|{~x{ ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
xz~x|Ø{{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Å|~z{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{y~{Í~z~{{~~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
v{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ ÅÎzx{|~zxwx{w~{y~x|{{zx|â|x{w~{x|~Î|{zy{zx{|x{Î~zx|{w~{|x{y|xzxÑx£{
ñ{ Âz~{w~|{|xz~x|{zÍxáxz{xx~£{
ñ{ vyzx|x~z{xw~xz{x{~|~~z{y~{~yxz{Ó~~£{
ñ{ Å
zx{~{|x{wx{~{w~{xzw~{x|x{×Óx{yzx|~z{~z£Ø{~{Ñx{y|~{x{Ó~xÞ
w~Ó~x{xzÝxwx{~~{wÑ£{
ñ{ Å|
{{w~Îxz{w~{|x{~~y{w~{xz~x|{yx|~zzÝxz{~{x{zÍxáxz{~|{~y{w~|~Îx{w~{Ó~x{y~Îz{
y~{x{|x{Ò{yw~{~{yz{y~{|x{z|zÝx{w~{y|xzxÑ~{~~yz~{Î|xw~£{
ñ{ 
~{y|xzxÑ~{Î|xw~{~{~{z~{~{x{ãxx{w~{~{Õ|w~{{~~{Î~~z~z{xyzx|xw~{
zÍxáxz{yzx|{Õ|Þz~{zx|{{wx{~{~|{y|Ó|£{
ñ{ w~~{|x{y{x
|xzxÑ~{ãx{w~{~{~zÓ|â|~{{wyx{~{~|{~{y~~z~{w~{xxx{~{~Ó{yxzx|~{~{x{~{
z~x{y~{y~~z~{|xÒ{w~{|x{Ó~x{x{|x{y|xzxÑx£{
ñ{ x{y|xzxÑx{ãx{w~{z~{|x{~zx{xw~xwx{x{|~{Ó~~{~{ãx{w~{yzx£{
ñ{ Å
{wyxÓ{w{yz{wxxz~{w~y~w~z{w~{|x{y|xzxÑx{y~{~x{w~{|x{w~{~~zxz{~{
|xzÕx~z{z|zÝxÓ{~|{z~x||xw{~{~x|zÝx{x|~Î|{y~x{~{|x{xz~x£{
ñ{ Â
z~{w~|{|xz~x|{zÍxáxz{xx~{{~zy~£{v|{Ñzx|{yzxÓ{x{yzx{{xÑxzx{xxz|~{x{{~|~~z{w~{
~{~{y~~z{xz~{yÍxwx{x{{~z{z|zÝxz£{
ñ{ Å
{|â|xÓ{{zx|{{x{y~Ñ~{w~{~yxz~z{x{|x{Ýx{y~{x{~|{yzx|{w~wx~z{Í~z~£{Â~{
xxz{|x{|zxz{w~|{yzx|{~|{y~xz{~{~{wxx{yz{~{~|{ÑÍxz{Ñ~{ãx{w~{yzx{{
wyz{{z~z{w~{~£{
ñ{ y~~{y|xxz{xxÑ
~{Ò{yw~{~{zxw~{w~zxw~{{wÑxw~{zxx|~z{zx{|x{w~{wx{
{x{Ñx{Î~zÓx{{yÑ~x|{~{|ãx|z{y~{x{xÕ{{y~{z~x||xw{~{ãx{~z{x{
Ñx{xw~xwx{{~y~Ñx{y~{x{|~{y~x{y~Îz~{~{~|{y~~z{~ÑzxÞ~{x{{~y~ÑÏ{
{
[O{x{y~{w~|{y|x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx{w~{|x{y|xzxÑx£{
tO{x{~~zxz{wxz{~|{zxz~{~|{w~zxz~{{|x{zxÑx{w~{|x{y|xzxÑx£{
cOT~{~~{w~{y~Î~{w~{{w~{xwx{w~{y~~{{wÍ~z~£{
`OT~{~~{w~{~~zxz{~{x{w~{xÎ{w~{|~{w{~z~|Õ~{~{y{xÑ~zx{~xzÎx~z{|x{
~~zxz{w~{|x{y|xzxÑx{
VO{~{w{w~{Ó~x{xw|~{
sO{Px|~Î|{x|z~{{~{yz{|~{~~zxw~{y~x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx£{
{
{
{

T
T
T

T
T
T
³Û³T

çq́qàqT\hcgsY[^]T
T\hcgsY[^TdVYT[TsgYl[^TYV^Zc_f[YT

T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
v~z{zÍÓ{x|x{z|zÝx{~{|x{y~{x{|x{~x|zÝx{w~{|~Ñxz{w~|{ÑÍxz{~z|x{w~{Ñ{xxz{zÍxáxz{|x{
wy{w~{~z~£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
v{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ P
~wx{yãz{~Ñx{~~{xx{{~|{{w~{xwx{w~{wx|áxwx{zÍxáxz{|x{zx|â|x{{~zÑx{w~{|~{
x~{{|x{zx|â|x{w~{xx~£{
ñ{ ¡xwÎ~zÓ{w~|{{w~{xwx{x{wÑ~~z{Î~||{x|{y~x|{~{ãx{w~{xx{~{|~Ñxz£{
ñ{ ~Ñxz{ãx{w~{z~{|x{Ñ~z{~zx{{~zx|zxz£{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ ~Ñxz{~|{~x|zÝxÓ{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ yÅ~{z~~|x||{zwÝ~x{Ó~{~|{z~zxxz£{yz{w~|{~|~~z{w~{|~Ñxz{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{
ñ{ x~{{w~~{w~|{y~x|{x|{~Ñxz{ãx{w~{Ñ~{x{zxÎÒ{w~x|~{w~{Ó{~|x~zÓ~£{
ñ{ ¡z|zÝxx{y|xzxÑ~{w~{{{y~{|x{~{~|{z~{~xx{{Ñxz£{
ñ{ ¡z|zÝxx{xzw~{~{w{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|{~Ñxz{~{|â|xx{x{xÍwx{w~{|x{x£{
ñ{ ¡~ÑxÓ{zÍxáxz{|å{w~{xzw~£{
ñ{ Å|{zÍx{w~{xyzx|x~z{~{z|zÝxx{~x{yzx|{z~|~Õy£{
ñ{ ¡xx{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx{
ñ{ v{|~{Î~{w~|{z~{~{|â|xx{x~{w~{~~zxz{w~|{zy{Ñx£{
ñ{ ¡
zx|â|xx{xx~{~|x~zÓ~{~{~|{Ñz{wx~||{ÑÍxz{{||~{ãzÝzx|{y~{y~w{|x{xwx{x|{z{
w~{|~{y~~£{
ñ{ Px{~|{z{w~|{ÑÍxz{{xÍ{w~{{ {~{|â|xx{xx~£{
ñ{ Å|
{z{w~xz{~{~|{ÑÍxz{~{zxyxx{zÍxáxz{x~{w~{~~zxz{{x||xz{~zÓ|â|{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{
Î~||£{
ñ{ Å|{w~~Ñxz{~{~x|zÝxÓ{w~{wx{xzwx£{
ñ{ {~{y~wÓ{x|{w~~Ñxz{{{~zx{~{~Î~{|~{x~{w~{~~zxz£{
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T
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T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T
ñ{ Å
{|â|xx{x~{w~{~~zxz{zx{|~Ñxz{w~|{ÑÍxz{{x{Ó{x{{~z~{y~{zx{w~|{Î~||{w~|{ÑÍxz{
Í~zxz{zÍxáxz{wx{y~~zx|{{x{x{yz{Ñ{{~{w~|{yzx|{w~{|~Ñxz£{
ñ{ Æ
|Õ{~|{w~~Ñxz{xy|xx{~|{zx|~{{|~{~z~{w~xwx~z{y~{x|{~{zxyz{~{xÑxz~{
~y|zxw~{Í~z~{x{w~{||xw~{x{{w~{x~{x~{|~{~z£{
ñ{ v
xxz{~|{w~~Ñxz{~{y~wÓ{x{{~xz{w~{|x{y|xzx{y~{~zx{|x{x{{y~w{x|{~{xx~z{
zÍxáxz{zy~{{|~~{||xw~{
ñ{ Å|{|x{{yz~{~z~z{~{|x{Ñzx{xwx{~zxx£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
ñ
{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
{{
{
{

\hcgsY[^TWV^pfêfZcT
T

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å|{~Ñxz{~zÓ|â|{{zÍx{x|x{Ñxz{x{x~{w~{yx~||{~zÓ|â|{z|zÝxz{~{x~zx{x{y~{x{|x{
~x|zÝx{w~{|~zzx{w~{Ñ£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æzxz~{x{zÓ~{Óz~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
Î~{{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{|â|x{xw~xwx{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{~~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
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{Þ{vzxyx~z{{xxÑx~z{y~{{~z~{Í~z~{{æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
v{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ ~Ñxz{ãx{w~{z~{|x{Ñ~z{~zx{{~zx|zxz£{
ñ{ ~Ñxz{~|{~x|zÝxÓ{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ Å|{yx~||{~{|â|xx{xx|~z{x{xÍwx{w{y~£{
ñ{ Å{|â|xx{x~{w~{yz~{{|~{w~{Îwx{~{z~x||{x{x{x|áxwx{y~{x{{£{
ñ{ |Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ yÅ~{z~~|x||{zwÝ~x{Ó~{~|{zzxxz£{yz{w~|{~|~~z{w~{|~Ñxz{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{
ñ{ ¡~{yxx{x~{~{~{Î~||{Ò{x|z{w~{{£{x{~x|~{{xy~{wxy|~{{{£{
ñ{ Å|{yx~||{~{~x{x{y~{w~|{||{w~{z~x||{~z{{x{w~~Ñxz£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ x{~||wx{w~{|~{y|x~{w~Ñxz{~{~x|zÝxÓ{x{y~{w~{xwx{y|x£{

ñ{ ¡xzxx{|~{Ý~{w~{z~x||{~{Ý~{x|z~{w~{£{
ñ{ ¡~ÑxÓ{x{|x|{w~{xzw~{{xz~||~z{x{w~{~x|~£{
ñ{ v{|~{Î~{w~|{z~{~{|â|xx{x~{w~{~~zxz{w~|{zy{Ñx£{
ñ{ Px{~|{z{w~|{ÑÍxz{{xÍ{w~{{ {~{|â|xx{xx~£{
ñ{ Å|
{z{w~xz{~{~|{ÑÍxz{~{zxyxx{zÍxáxz{x~{w~{~~zxz{{x||xz{~zÓ|â|{y~{~Îzx{xw~{x{wÑ~~z{
Î~||£{
ñ{ Å
{|â|xx{x~{w~{~~zxz{zx{|~Ñxz{w~|{ÑÍxz{{x{Ó{x{{~z~{y~{zx{w~|{Î~||{w~|{ÑÍxz{
Í~zxz{zÍxáxz{wx{y~~zx|{{x{x{yz{Ñ{{~{w~|{yzx|{w~{|~Ñxz£{
ñ{ ¡z|zÝxx{y|xzxÑ~{w~{{{y~{|x{~{~|{z~{~xx{{Ñxz£{
ñ{ {~{y~wÓ{x|{w~~Ñxz{{{~zx{~{~Î~{|~{x~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|{w~~Ñxz{~{~x|zÝxÓ{w~{wx{xzwx£{
ñ{ Å|{w~~Ñxz{~{~x|zÝxÓ{x{~|{Ñ{ãx{xwz{~zx{Ñ~z£{
ñ{ ¡z|zÝxx{xzw~{~{w{w~{~~zxz£{
ñ{ Å{yãÓ{yÍx{y~{|~{y|x~{w~{|~Ñxz£{
ñ{ Å{~Ñ~Ó{|~Ñxz{x{|x{Ñx~zx{w~|{{y~{~Îzx{~|{||x~z{w~|{xz~{wxz{|x{~Îx{Ñxz£{
ñ{ ¡xyzx|xÓ{y~{~Îzx{xw~{zÍxáxz{yzx|{z~|~Õy£{
ñ{ ¡xx{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx£{
ñ{ Å{yÎxÓ{~|{y~Ñ~z~{~xxz{w~{|~{y|x~{y~{~Îzx{|x{xwx{Ñzäzx{w~||~£{
ñ{ Å{|â|xÓ{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{zz£{
ñ{ v|{z~{w~{wxx~z{~|{Ñ{~{zxx{|~{zx|~{{zx|~{|~{zxyz{{yzx|{~|{~zx~{x|{Ö{w~£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
ñ
{ Å{y~wÓ{~|{z~x||{wxÎxz{Î~z{y~{x{{W{{ã{{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
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{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{~{x{Í~z~{yxz{{
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ÐzÍxx{{
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æxx{{
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ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{y~|{zÍx{w~|~Îx{{
ÐzÍxx{{
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ÐzÍxx{{
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{
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{
{
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ñ{ ~z{zx{x
|xx{x|{zxz{w~|{~Ñxz{w~{Ñzx{zÓ~{Ñ|xx|~{{~{wyxx{x{|x{x|~Ô{w{
x|{zx{~w£{
ñ{ ~x{{zÑxx
|~{w~Ñxz{~Ó{zxw~{w~zxw~{{wÑxw~{zxx|~z{zx{|x{w~{wx{y~x{x{
{Î~zÓx{{yÑ~x|{~{|ãx|z{y~{x{xÕ{{y~{z~x||xw{~{ãx{~z{x{Ñx{
xw~xwx{{~y~Ñx{y~{x{|~{y~x{y~Îz~{~{~|{y~~z{~ÑzxÞ~{x{{~y~ÑÏ{
{
xØ{x{y~{w~|{y|x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx{w~{|~Ñxz£{
Ø{x{~~zxz{wxz{~|{zxz~{~|{w~zxz~{{|x{zxÑx{w~{|~Ñxz{
Ø{~{~~{w~{y~Î~{w~{{w~{xwx{w~{y~~{{wÍ~z~£{
wØ{~{~~{w~{~~zxz{~{x{w~{xÎ{w~{|~{w{~z~|Õ~{~{y~{xÑ~zx{
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{
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{|â|xx{x~{ãzÝzx|{w~{~~zxz{x{{~z~{y~{zx{w~{|~Ñxz{w~|{ÑÍxz{~{x{zzx{|x{
y~Ñ~{w~Ñxz{xxz{|~{w~{y~~zx|{x|{yzx|{zÍxáxz{x£{
ñ{ x~
{x~{Ò{ywx{~{zxw~{w~zxw~{{wÑxw~{zxx|~z{zx{|x{w~{wx{y~x{
{x{Ñx{Î~zÓx{{yÑ~x|{~{|ãx|z{y~{x{xÕ{{y~{z~x||xw{~{ãx{~z{x{Ñx{
xw~xwx{{~y~Ñx{y~{x{|~{y~x{y~Îz~{~{~|{y~~z{~ÑzxÞ~{x{{~y~ÑÏ{
{
xØ{x{y~{w~|{y|x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx{w~{|x{xx£{
Ø{x{~~zxz{wxz{~|{zxz~{~|{w~zxz~{{|x{zxÑx{w~{|x{xx{
Ø{~{~~{w~{y~Î~{w~{{w~{xwx{w~{y~~{{wÍ~z~£{
wØ{~{~~{w~{~~zxz{~{x{w~{xÎ{w~{|~{w{~z~|Õ~{~{y~{xÑ~zx{
~xzÎx~z{|x{~~zxz{w~{|x{xx£{
~Ø{~{w{w~{Ó~x{xw|~{
ÑØ{Px|~Î|{x|z~{{~{yz{|~{~~zxw~{y~x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx£{
{
ñ{ Çz|zÝx{w~{yxxw{w~{~~zxz{w~{{£{wxy|~{{x{{y~{x{|x{|x{w~|{y~x|£{
ñ{{{ Ãw~{{~z~Íx{~{|x£{
{
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ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
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Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{
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{~|xz{{
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ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åxx{w~{y|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{y~|{zÍx{w~|~Îx{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
zxyz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
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xz{w~{£{
{
{
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ñ{ v
x{w~{y~w{x{|x{zx|â|x{w~|{z~w{ãxx{w~{Ñ~{{~zw{w~|{||{{||{Ò{w{y~{x{xÕ{{~{
zwÓ{~{yz~{~Ï{
{
[OTÅ|{~{w~{z~w{{~{~|{w~~~{xxz{w~{~{ÎwÓ{w~z~xz{y~|{~{w~{xxz{w~{
~{~z~z{~{|x£{
tO{ßÓ|{x~|zxz{w~{w~{x|~Î|{yz£{
cOTßx|zxz{y~{x{~y|xáx{~|{x£{
`OTÐÓx{wxwx{~{~|{xz~{~y|xáx~z{{Ò{y|~{Ñ{~{Ñx|zÝ{~|{z~x||{x{~x|zÝx£{
VOTv||Ôxz{w~|{||{w~{yx£{
{
ñ{ Ç
x{Î~xwx{zx|â|xz{{xx{w~{~áx{x{wx{~Î~{~|{z~w{ãx{wx~x{~{|x{xxz{w~{x{~{
w~~x{~z{y~Ñ~zx~z{Ñxwx{x|{z~w£{
ñ{ Å|
{zx{Ñ~{w~{|x{xxz{~{w~~x{x|{z~w{zwÓ{~{y~w~z{~{|x{~zx{x{|x{Ñx|zxz{w~{~w{
|x{Î~|zxz{w~|{~w~{~Îxxz{{~Îzx{|x{yÍ~{w~|{xz~{~{xx{x|{z~w£{
ñ{ y~x{w~
zÓx{w~{|~z{Ñ~{w~{|x{xxz{x|{z~w{w~{~||wx{w~{~{ãxÓ{w~{~{|x{x{y|~{~{
z{|y|~z{w~|{xz~{{|x{~Îx{~zx£{
ñ{ Px{~{Îx{x{||xáx{|x{x{|y~x{ãx{wx~x{~{å{~z{x{yy{w~|{z~w£{
ñ{ ¡ãx{wx~x{~{|x{|x{~{~{~|{z~w{{|x{xxz{~z{y~Ñ~zx~z{w~£{{
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z~Ø{{~{~z~{~z~z{~{~|{ÑÍxz{w~|{y£{
Çz|zÝx~{|~{xxz{w~{~{{{zÍÓ{~{wxx{|x{x{w~{w~{|~{wÑ~~z{y|xz~£{¡|~{ãxÎ~{w~{wÑ~~z{
zyÏ{
{
xØ{y~{w~|~Ñxz£{
Ø{~{z{~yx|{~{Ñx{w~|~Ñxz£{
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{
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{
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{TuZ]cTT
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{Þ{Æxw~{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
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{~|xz{{
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Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
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v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æy{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Åxx{w~{y|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
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ÐzÍxx{{
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{
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{
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®OTvx{w~{y~w{x{|x{zx|â|x{w~{|~{xxz{ãxx{w~{Ñ~{{~zw{w~|{||{{||{Ò{w{y~{x{xÕ{{~{
zwÓ{~{yz~{~Ï{
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{~{w~{xxz{ÎwÓ{w~z~xz{y~{|x{wzÓx{Óx{w~{w~{x|~Î|{yz{Ñ{x{|x{~Îx{x{|x{x|{
{ãxx{w~{~{xÍ{w~{£{
ñ{ ßÓ|{x~|zxz{w~{w~{x|~Î|{yz£{
ñ{ ßx|zxz{y~{x{zx{zx{~|{xxz{~|{z~w{{x£{
ñ{ ÐÓx{wx{~{~|{xz~{~y|xáx~z{{Ò{y|~{Ñ{~{Ñx|zÝ{~|{z~x||{x{~x|zÝx£{
ñ
{ v||Ôxz{w~|{||{w~{yx£{
{
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y~Ñ~zx~z{w~{~z~{£{
ñ{ P
x{|x{xxz{~{|â|x{y~{~z~{~{~|{y{~|{zx{y~{ãx{w~{~yxx{x|~Ô{{{~|{Î~||{w~|{
y{w~{x~x{~{~Îz{|x{xwx{w~{y~~{y~|{xz~{{Ò{x|{xz~{Î~||{{Ñ{{zz{|x{xwx{xw~zx|{w~{
xz~x|£{
ñ{ |~z~xz{{xw|{xzxxz~
z{x{xwx{y|xzx{ãxÓ{w~{yxx{x{zxÎÒ{w~{|x{yz~{×xxx{{~zy~Ø{~z~z{~{
{w~{|x{~{zx|â|x{|x{xxz£{
ñ{ Å|
{zx{Ñ~{w~{|x{xxz{ãxÓ{w~{z~{~Ô{y~w~z{~{|x{~zx{x{|x{Ñx|zxz{w~{~w{|x{Î~|zxz{w~|{
~w~{~Îxxz{{~Îzx{|x{yÍ~{wx~z£{v~z{zx{yz{~{xz{x{Ñ{w~{Ñx|zx{|y|~z{w~|{~y~z£{
ñ{ |xy
{wzÓx{w~{|~z{Ñ~{w~|{xxz{x|{~y~z{w~{~||wx{ãxÓ{w~{~{|x{x{y|~{~{y~~z{
|~z{w~|{xz~{{|x{~Îx{~zx£{
ñ{ x{~wx{xxxz{yz~w{xx{{|x{~~Îx{~{~{zxÍ|~zxzzx£{Ó{Î~~z~z{x{~|~~z{~z~z{w~|{~{||{w~y|xáx~z{w~{x~x{~{
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x{~{w{x{z~~{|~w~{w{~wÑ{y~{y|xz~{|x{xxz{y~{x{~{zx|â|xÓ{Ñ{x{x{y|xzx{y~{zx{x{
|x{~{~w~x{ãxÎ~z{xx{w~zxz{x{~x{~{~{w{x{z~~{|~w~{w~{|~{xz~~{
{
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ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
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{
{
{

{
{

¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
¡{wÑ~~z{zÍx{w~zxz{{~yxz{~{|x{y~{x{|~|~Îx{{zxyz{w~{xz~x|{y~|{wÑ~~z{zx||£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{xz~x|{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
v{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|xx{xz~~z~{w
~|~Îx{×~|~{x|~{~z£Ø{~zxx{xxz{w~{x~x{~{~{y{w~zÑx{|~{
{~~x|{y~{x{{å{~£{
ñ{ Å|
{x~{w~|~Îx{ãx{w~{~|~xÞ~{~{Ñ{w~{|~{Ó~~{~{~{xy|{w~|{yz{w~{y~{w~|{
wyz{w~|{~x{{w~{|~{w{xzÑ~{{z~z{~{yz~{|x{wx|zxz{{|x{Ñx{w~{|xxxz~£{{
ñ{ Å|{x|x~z{wx~{w~|~Îx{~zxx{xxz{y~{|x{~{|~{~Î~{xxz~z~£{
ñ{ Å|{x~{w~|~Îx{ãx{w~xxzÝ~x{w~{x~x{~{{~{w~z~£{
ñ{ Å|{x|~{{ãxx{w~{yzx{xy{x|x~z{{||xá{~~yz~{~{~|{~{~z~£{
ñ{ Å|
{x|~{{xxáxw~{w~{Ñx{zz|{{yzxx{xy{x|x~z{||xá{{~||xá{~~yz~{~{|~z~{w~|{~|xz{{~{
~|{zxx~z{wx{~|x£{
ñ{ Å|{Õx{w~{y~{ãx{w~{w~Ôx{{Ñxx{w~{x~x{~{|~{Ó~~{{y{x~{~y~zwx~z£{
ñ{ Æx
wx{|zw{w~{xw~x{x|~{{xxáxwx{w~|~Îx{~{{Ñ{yxz{w{zz{ãxÓ{w~{yzx{xx{{{xÕ{Ò{
y|~{x{y|xx{{x{x~||x{xÎ|~{x{|~{~Ñ~~{w~|{Ñxxz{{|x{w~zÑx{w~{|x{~zÑx{
~y~z£{x{~zÑx{|Ó{|~{wx{~{~ð~zÏ{
{
xØ{{w~|{Ñxxz{{~y~~zxz{|~x|{x{|x{Æzxz{ÅÕx{Åy~x£{
Ø{Å|{w|{x{|x{Æzxz{ÅÕx{Åy~x{w~|{Ñxxz{{~y~~zxz{|~x|£{
Ø{x{w~y{w~{|x{xw~x{{x|~{×w~{x|{Ñxx{~|{xz~x|{xz{y~{x{|x{Ñxx{x|~Î|{
zxzx~z{~zx|â|å{~y~x|{x{{ãx{~zxz{z{~|{xz~x|£{
wØ{x{Ó~x{Óx{~{~Î~{~{ãx{w~{yzx{|x{xw~x{{~|{x|~£{
{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{ãx{w~{xyx||x{{~x{y~Õwx~z£{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{{ãx{wxxwx{x{z~x{y~{{yÎ{xw~£{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{{ãx{wxxwx{x{z~x{y~{~Îzx{~{|x{x{xÎx{~z£{y~~z{~z~{~|{Ñ|£{
ñ{ ÅÎzx{w~x{|~{~|~{xw~~{{x|~{x{|x{z~y~£{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{z|zÝxx{~{|~{zx~{y~{x{|~{x|{ãx{~zxz{~w~£{
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Çz|zÝx~{xz{~{|x{{{zÍÓ{w~{zxyz{w~{xz~x|{~{y~|{wÑ~~z{zx||{w~{|x{xz~x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{xz~x|{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{xz{w~{Ó~x{z|zÝxx{~{|~{zx~{y~{x{|~{x|{ãx{~zxz{~w~£{
ñ{ Å|{xz{y~{w~|{x{w~{x{~x{xy|xz{y~{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ Å|{wz{w~{|x{x{{yz{xxwx{~|{||{w~{xwx~z{~z~{~z{y~w~z{~|{xz{w~|{x{w~{|x{x£{
ñ{ Å|
{x|~{w~{z~zx{~{y~~z{{{y~{{w~{Ñ|{z~xz{~x{zzäz{~wxzx~z{wxz{
yz~{x|{Æwxw{w~{¡~~zxz{{¡x|z{wxz{|~~{wx£{
ñ{ Å|{x{w~{x{~{z~z{~|{xz{~Ó{wx~{x|zÝxz{wzxz{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ Å{yãÓ{~{x~zx{x{|x{y~{{zxyz{x~{w~{y~~{zÍxáxz{~|{xz£{
ñ{ Å{yãÓ{|~|~Îx{w~{Ó~~{yx|~zzÝxw~{~z~{|x{~zx|zxz{{~z{w~wx~z{xxzwx£{
ñ{ P
x{|~{x~z~{ÎÎ~{w~|{xz~x|{zxyzxz{y{wxÔx{~|{zÍx{w~{Í~{yxz{~{y~||{|x{~Îx{
~zx|zxz{z~yxx{xz~~{~{zx~z{x~z{~Ñ~z~£{
ñ{ |~~|~{Îyx~~{{{zx|z~y{×x
{xÍ|~{z~|~{~z£Ø{{wx~||~{Ó~~{yx|~zzÝxw~{~{|~zx|zxz{{~z{xxzwx{
z{~{~x|zÝxx{~{{x{{xxx{~zÓ|â|{z~w{{{x|z~{zÍÓ{xw~xz£{
ñ{ Å|{{x
z~x|{~Îxxz{x{x~|{~{x{~{~|~Î{{zxyz{yx|~zzÝxz{ãxx{w~zx{Î~~z~z{Í~z~{
{~x{~{zxÎxxz{~{z~w{{{x|z~{zÍÓ{xw~xz{y~{x{y~w{x{|x{~Îx{~|~Îx{{zxyz£{
ñ{ ~Å||{y{~x
z~x|{x{x~|{~|~Îxx{{w~y|xáxx{zÍxáxz{|~~{Ó~{xÞÓx{y|xzxÑ~{{z~w{
~z~{~z{y|~zx~z{zxxz{~~{~z~{~{y~~z~{~|{yx{w~|{xz~x|{zxyzxz£{
ñ{ Å|{xz~x|{zxyzxz{{ãx~{w~{~yxx{|x{Îx{y~{w~|{xz{{z~w{z|zÝxz£{
ñ{ ~
yÒ{w~{|x{z|zÝx{w~|{xz{Ó~{y|xzxÑ~{yx|~z~{{z~w{ãx{wy~x{y~{w~z~zx{y|~{
w~z~x~z{{y~w{x{~yxx{xx{w~{|x{~Îx{~z|zÝx£{
ñ{ ~
{~{yz~{~{|~{xz{Ó~{{y|xzxÑ~{~zÓ|â|~{|x{y|~{{w~|{~|~~z{~{|~{Ñ~{
y~~z{|~{~~{yz~£{
ñ{ Å
{yxx|zÝxx{~|{z~x||{w~{zxyz{w~{xz~x|{~{x~zx{x{y~{z~{w~{~~zxz{x{|~{zx~{ãx{
w~{Ñ~{zx{{w~{Î~z{x|{{y~{x{{Ý{{ã£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
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¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
ÐzÍÓ{z|zÝxz{~{|x{{x{zxyz{y~{xz~x|{y~~{~|~~z{~z£{y~|{wÑ~~z{zx||{w~{|x£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{xz~x|{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å|{x~z{w~{Ó{z|zÝxx{~{|~{zx~{y~{x{|~{x|{ãx{~zxz{~w~£{
ñ{ ¢x
x{w~{~{~|~w~{w~{x~x{~{~|{~z~{w~{|x{wx{~z{~|{Ò{x{yy{y|~{w~|{~z~{w~{xÎ~zxz{w~{|x{
Ó~x{y~{w~{~|{xá{w~{yx|xx{{|x{Ñxzx{w~{|x£{
ñ{ Â~{~w{|~Ñ~z~{w~|{yz{z|zÝx{w~{w~{x£{
ñ{ Â~
{~Îzx{xxw~{{xxÑx~z{w~|{wz{zx{~|{xx|{w~{|~{yz~{y|xz~{{{|x{xy|x{~{
w~Ñ~~{~{|~{Îx~{yy{w~{|~{~yÔxw~{
ñ{ ¡ãx{w~{Ñ~{{xz~~z{xw~xz{w~|{x~z{w~{Ó{y~{x{~ÎxÞ|{~{{~zxz£{
ñ{ vx{w~|{~{å{~{~Îxx{~zÍxz{{{~{z~{~{{~zxz{w~{~Îx{
ñ{ ¡ãx{w~{xz~{~z~{w|{~{{x|z~{zÓ~{||xz£{
ñ{ Æx|{xwx{~|{x~z{w~{Ó{~{||{~£{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
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{
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¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{
Å|{|z{w~{Ñxz{w~{y~{x{x{w~{x{Ò{{zÍÓ{~{|z|zÝx~{~{|x{y~{x|{zxyz{{w~Ó~x{w~{
Ñ{w~{w~|{x{Ñ~x{Ñ{x|{yz{wxx~z£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{xz~x|{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{ÂÍ~{w~{Ñx~z{{yxz|~{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
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Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
Ç||~~{w~{~~zxz{xzyÍ~£{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ Å|{|z{w~{Ñxz{z|zÝxx{~{|~{zx~{y~{|~{x|{ãx{~zxz{~z{{y~{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ Å|
{wz{w~{|x{x{{yz{xxwx{~|{||{w~{xwx~z{~z~{~z{y~w~z{~|{|z{w~{Ñxz{w~|{
x{w~{|x{x£{
ñ{ Å|
{x|~{w~{z~zx{w~|{|z{w~{Ñxz{~{y~~z{{{y~{{w~{Ñ|{z~xz{~x{zzäz{
~wxzx~z{wxz{yz~{x|{Æwxw{w~{¡~~zxz{{¡x|z{wxz{|~~{wx£{
ñ{ Å|{x{w~{x{~{z~z{~|{|z{w~{Ñxz{~Ó{wx~{x|zÝxz{wzxz{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ x
x{x{w~{zwx{w~|{Ñ{~{~|{|z{w~{Ñxz{ãxÓ{w~{zxx{y~Ñ~zx~z{y~{~Îzx{xw~{w~|{
z~x|{x|{||x{w~{|x{~Îx{zxÍ~zÕx£{
ñ{ Å|{Ñ{zxyzxz{{ãxÓ{w~{~yxx{|x{Îx{y~{w~|{|z{w~{Ñxz£{
ñ{ Å{yãÓ{~{x~zx{x{|x{y~{{zxyz{x~{w~{y~~{zÍxáxz{~|{|z{w~{Ñxz£{
ñ{ ~
yÒ{w~{|x{z|zÝx{w~|{|z{y~xÓ{y~{w~z~zx{y|~{w~z~x~z{{y~w{x{~yxx{xx{w~{
|x{~Îx{~z|zÝx£{
ñ{ Å
{yxx|zÝxx{~|{z~x||{w~{Ñxz{x{~|{|z{y{w~{|x{x{~{x~zx{x{y~{z~{w~{~~zxz{
x{|~{zx~{ãx{w~{Ñ~{zx{{w~{Î~z{x|{{y~{x{{Ý{{ã£{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
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{
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Çz|zÝx~{Ó~{w~zz~{~zÓ|â|~{~{~{~Îx{{x{y|xzxÑx{w~{z~x||{y~{x|{|wxw£{Å{y~~{w~{
x~x{~x{~{|~{~zz~{{y~~z~{z~x||x{~{w{w~{~~zxz£{
xÒ{~{wyxx{Ó~{w~{z~x||{~{~y{Õ|£{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æy{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
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ñ{ Ç ÅÞÅ {ÞÏ{Åy~Ñx{y~{x|{x|áxz{w~{z~x||{wå{yÑ~x|£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{Ï{Âxz{Ï{Åy~Ñx{xwwx|£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{Ï{Åy~Ñx{w~|{x|áxz{w~{yz~{wå{yÑ~x|£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{{Âxz{Ï{Åy~Ñx{xwwx|£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{Ï{Åy~Ñx{w~|{x|áxz{w~{z~x||{wå{yÑ~x|£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{Ï{Âxz{Ï{Åy~Ñx{xwwx|£{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{|~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ~{|~{w{wz|zÝx{yx{xxz~z~{{xz~~z{w~|{
xz~£{
{

{{{{

T
T
T
³ÜéT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

³éqÜqT¤Yg^VccZoTYV]dZY[^XYZ[T
T
³éqÜq³qTUp]c[YV]T
T\q¤quqTUp]c[YV]T
T

TTT©gYW[ëTTTT

\©T³ÚéT

¤Yg^VccZoTYV]dZY[^XYZ[ëT\q¤quqTUp]c[YV]T

{
§®¨TrrrT{

TTT±VsZhZcZoëT
ñ{ Çx{zÍx{Óxx{Ò{{xwxyzxw{Ñxx|{~{~{~|{x{|x{x{{~|{~z£{z|zÝx{~~x|{y~{x{wÎ~~{
zx~{~{|x{z£{
ñ{ Ç{xz{w~{Óxx{Ò{{xwxyzxw{Ñxx|{~{~~{~|{x{{|x{x£{
TTTU[Yc[^ë{{
{{{~{Óx~{~{xxx{x{|x{Ñx{~ð~zÏ{
ñ{ ¡~{{~|{zy{
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTUZ^l[h[TWp]c[Y[T
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTß_[Y^T̀VTWp]c[Y[{
ñ{ Å|{~{w~{xÏ{\©T³ÚéT
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz£{
ñ{ x||x{
ñ{ Å|{y~z{~{y{Î~~{xÑ~zxz{~{|x{~Îx{~ÑÓx{y~{~Î~||~z{ãxx{w~{xxÞ~{y~{x{
w~zÑx{|x{~Îx{wxzx£{
ñ{ ~{yxz{w~Ôxw~{y~{x{~{zzäw~{y~{|x{ãxx{w~{~{|xx~z{w~zÑx|~£{
{{{~{x~{ãxx{w~{~{wxw~{{{xÑ~x{x|z~{x~{{y{~{~{Ñ{x{|~{xz~£{
{
TTTuVj_Z]Z^]TV]^[tfVY^]TdVfTu±T³ÚéÜ¶³çç´ëT
ñ{ Æ~zÑxz{ÆÅ{~y~wz{y~{{x~{~y~wz{
ñ{ vwy{y~{yxz{w~|{Ñxxz{w{z~x{w~{xxzx{w~{x|zxz{ÆÅ{
ñ{ ~|xx{w~{ÆÑzxz{
ñ{ ß||~z{Ñxz{
{
TTT©gYW[T\©T[dfZc[tfVëT
ñ{ Ç ÅÞÅ {Ï{Å£Â£}£{Ðz~{Óx~{{xz{w~{Óx~£{}~z{xxÍ{xxz£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {ÖÞÏ{Å£Â£}£{}~{y~{x{xwxyzxw{Ñxx|£{£{Æ~z{w~{x{~zÓwxw{
ñ{ Ç ÅÞÅ {ÖÞÏ{Å£Â£}£{}~{y~{x{xwxyzxw{Ñxx|£{£{Æ~z{w~{x{~zx|{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{~|{~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ{|~{w{wz|zÝx{å{xxz~z~{{xz~~z{w~|{xz~£{
{

{{{{
{
{
UZ^bV]TWp]c[YV]TsZf^Y[h^]T̀VTdYg^VccZoTcgh^Y[Td[Y^íc_fV]TNWp]c[YV]T[_^gsZf^Y[h^]OT
T

¤Yg^VccZoTYV]dZY[^XYZ[ëTUZ^bV]TWp]c[YV]TsZf^Y[h^]T̀VTdYg^VccZoTcgh^Y[Td[Y^íc_fV]TNWp]c[YV]T[_^gsZf^Y[h^]OT
{
TTT©gYW[ëTTTT

\©T³ÚçT

§®¨TrrrT{

TTT±VsZhZcZoëT
ñ{ Çx{Óxx{xzÑ|zxz{~{x{|x{x{{~|{~z{{yz{zx{w~{ÎÓ|Î|~{w~ãx|x{{zx{zzx|~z{{
~{|x{~Îx{xÍ{yxz{w~{xz~x|{Ñ|zxz{{|{{xwxyzxw{Ñxx|{~{~|{~{~|{×~|Ø{yyx|{×ÒØ{zz~~{
x{yxz{~yxx|~{w~{|~y£{
ñ{ ¢x{w~{xxz{{xÍz{ã~z{~Ñz{w~{|xzÑ~x{x~z{x{|x{xx{w~|{yzxw{w~y~w~z~z{~{|x{
y~||{~z{~x{{||xwx{{~{~|{~{xy{~z{{~{{Î~z£{

TTTU[Yc[^ë{{
{{{Å|{Ñ|z~{~{xxx{x{|x{Ñx{~ð~zÏ{
ñ{ UZ^l[TWp]c[Y[TsZf^Y[h^{
ñ{ Å|{~{w~{xÏ{\©T³ÚçT
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz£{
ñ{ Ðxx{ww~zÑx{w~|{zyT
ñ{ Æ|x~Ï{
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Þ{ßßÂÏ{Æzx{~z{x{{Îxy{Ó{x{{yz{w~||{xÍ{w~{jÆ{
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Þ{ßßÂ Ï{Æzx{~z{x{{Îxy{Ó{~{wx{w~|{Ñxxz£{
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Þ{ßßÂÏ{Æzx{~|{wÕw{w~{Ñ~{{x|z~{x{{Îxy{Ów{~{wx{w~|{Ñxxz£{
ñ{ x{||~zx{{×w|zxØ{wxw{x{|xx{wz{
ñ{ xÔ{w~yx{w~{Îwx{åz|{
ñ{ x{Ñx~{{É~{|x{Ñx{zxwx{y~|{Ñxxz{
{{{~{x~{ãxx{w~{~{wxw~{{{xÑ~x{x|z~{x~{{y{~{~{Ñ{x{|~{xz~£{
{
TTTuVj_Z]Z^]TV]^[tfVY^]TdVfTu±T³ÚéÜ¶³çç´ëT
ñ{ Æ~zÑxz{ÆÅ{~y~wz{y~{{x~{zÑxz£{
ñ{ vwy{y~{yxz{w~|{Ñxxz{w{z~x{w~{xxzx{w~{x|zxz{ÆÅ{
ñ{ ~|xx{w~{ÆÑzxz{
ñ{ ß||~z{Ñxz{
{
TTT©gYW[T\©T[dfZc[tfVëT
ñ{ Ç ÅÞÅ {Ï{yz{w~{yz~{~yxzÕx£{Ðz~{Óx~{Ñ|zxz{w~{yz~{zx{yxz|~£{
}~z{xxÍ{xxz£{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{|~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ~{|~{w{wz|zÝx{yx{xxz~z~{{xz~~z{w~|{
xz~£{
{

{{{{
{
{

³éqÜq́qTîZf^YV]T
T\q¤quqTîZf^YV]Tcgh^Y[Td[Y^íc_fV]T
T

TTT©gYW[ëTTTT

\©T³ÚÙT

¤Yg^VccZoTYV]dZY[^XYZ[ëTîZf^YV]Tcgh^Y[Td[Y^íc_fV]T

{
§®¨TrrrT{

TTT±VsZhZcZoëT
ñ{ Æy~z{w~{yz~{~yxzÕx{{xzz{~~yzxz{~|{~y{w~{Ñx{{|~{Óx~{xzÑ|zxz£{
ñ{ v|{Ñ|z~{yw~{zxÒ{~{z|zÝxz{x{x|z~{zy{w~y{w~{yz~{~yxzÕx{{{Ò{x{~~zxx{
~{xxÍxz{{xxz{wxw{x{|x{x{~y~z£{
TTT±VsZhZcZoëT
ñ{ ß|z~{zx{xÏ{ß|z~{~{~|x{x{{Îxy{~y~Ñ£{
ñ{ ß|z~{xzÏ{ß|z~{y~{x{x{{Ñ|z~{|zÞzy{~{y~{{|z~{w~{yxz|~£{
TTTU[Yc[^ë{{
{{{Å|{Ñ|z~{~xy|xz{~{xxx{x{|x{Ñx{~ð~zÏ{
ñ{ îZf^YVTcgh^Y[Td[Y^íc_fV]{
ñ{ Å|{~{w~{xÏ{\©T³ÚÙT
ñ{ y{w~{Ñ|z~{×Â{Â {{ÂØ{
ñ{ Æw{w~{|Ï{æ|x{
ñ{ Ðxxz{~{z{{~|{Ñ|z~{yz{~yxÞ~{~{{wyz{w~{Ñ|z~{å|zy|~£{
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz£{
ñ{ xÔ{{~{w~{xwzxz{
ñ{ x{xx{ww~zÑx{w~|{zy{w~{Ñ|z~{

T
T
T
³Ü³T

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

{{{Å|{Ñ|z~{{~xy|xz{ãxÓ{w~{xxÞ~{x|~ÔÏ{
ñ{ y{w~{Ñ|z~{×Â{Â {{ÂØ{
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz£{
{{{~{x~{ãxx{w~{~{wxw~{{{xÑ~x{x|z~{x~{{y{~{~{Ñ{x{|~{xz~£{
{
TTTuVj_Z]Z^]TV]^[tfVY^]TdVfTu±T³ÚéÜ¶³çç´ëT
ñ{ Æ~zÑxz{ÆÅ{~y~wz{y~{{x~{zÑxz£{
ñ{ vwy{y~{yxz{w~|{Ñxxz{w{z~x{w~{xxzx{w~{x|zxz{ÆÅ£{
ñ{ ~|xx{w~{ÆÑzxz{
ñ{ ß||~z{Ñxz{
{
TTT©gYW[T\©T[dfZc[tfVëT
ñ{ Ç ÅÞÅ {Ï{Åy{w~{yz~{~yxzÕx£{ß|z~{zx{yxz|~£{}~z{xxÍ{xxz£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {ÖÞÏ{Å£Â£}Ï{{}~{y~{x{xwxyzxw{Ñxx|£{£{Æ~z{w~{x{~zÓwxw£{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{|~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ~{|~{w{wz|zÝx{yx{xxz~z~{{xz~~z{w~|{
xz~£{
{

{{{{
{
{

{{{{
{
{

³éqàqT¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoT
T

³éqàq³qT¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoTcgh^Y[TVfTW[fT^VWd]T
T
¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoë¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoTcgh^Y[TVfTW[fT^VWd]T
TTT©gYW[ëTTTT

\©TÙÚÙT

{
§®¨TrT{

TTT±VsZhZcZoëT
ñ{ }~{w~{yz~{zx{|x{Ñ|x{wx~z{xxz~zÝxz{y~{|x{y|~{x{w~{y|Íx{x{ãzxz{
w~|{Õ|{{Î~z{x{z~y~xz~{w~{ÞjÆ{{y~£{
TTT¤Zc^gbY[W[ë{Âz~{zx{~|{Ñ~w{×~{~|{ÑØ{{zx{~|{x|{z~y{×~{|x{y~áxØ£T

÷
{

T

TTT¤YgdZV^[^]ëT
{{{¡wxx{x{Ò{w~|{yzxx{×Î~~{x{Ç ÅÞÅ Þ {y~{x{w~zx||ØÏ{
ñ{ Éx|{wxä||x~z{ÓÏË{
ñ{ Æ|x~{w~{y~~x|zxzÏ{{
ñ{ Æ|x~{w~{~zx{x|{Îxy{wxxÏ{/T

TTTU[Yc[^ë{{
{{{Å{xxÓ{x{|x{Ñx{~ð~zÏ{
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz{
ñ{ ~x{~x|{
ñ{ Å|{~{w~{xÏ{\©YÙÚÙ{
ñ{ x||x{
ñ{ z{{xwÎ~z~z{~{x{w~{x|{å{~z£{
{{{~{x~{ãxx{w~{~{wxw~{{{xÑ~x{x|z~{x~{{y{~{~{Ñ{x{|~{xz~£{
{
TTTuVj_Z]Z^]TV]^[tfVY^]TdVfTu±T³ÚéÜ¶³çç´ëT
ñ{ ~|xx{ÆÅ{w~{ÆÑzxz£{
ñ{ ß||~z{Ñxz£{
{
TTT©gYW[T\©T[dfZc[tfVëT
ñ{ Ç ÅÞÅ É{Ï{}~{w~{yz~£{Âz~{zx{|~{z~y~£{
ñ{ Å {¡Ã{ÖÖÏ{}~z{~~x|{y~{x{|x{x{w~{yz~£{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{|~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ~{|~{w{wz|zÝx{yx{xxz~z~{{xz~~z{w~|{
xz~£{
{

³éqàq́qT¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoT̀Ì[f^[TeZ]ZtZfZ^[^T
T
¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoëT¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoT̀Ì[f^[TeZ]ZtZfZ^[^T

{

TTT©gYW[ëTTTT

\©TÚÜ³T

§®¨TrrT{

TTT±VsZhZcZoëT
{{{}x{w~{~Ôx|zÝx{w~zxwx{x{~{y~~wx{Îx|~z{~~{xðzxz{~{x|~Î|{zÓxÏ{
ñ{ }x{w~{z~x||{
ñ{ Äx~zx{
ñ{ Äy~z{{×~Ñ|~z{x{xz||~{ãzÝzx|Ø{
ñ{ Äy~z{{×~Ñ|~z{~xz{w~{xÒØ{
ñ{ Âxzx|{w~{yz~z{
ñ{ Âxzx|{~~{yz~z{
ñ{ Âz~z{
ñ{ v~{
TTT¤Zc^gbY[W[ë{Ðxxz{~{~|{ywz~{{~{|~{~z~z~{w~|{ywz~£{

T

TTT¤YgdZV^[^]ëT
{{{¡wxx{x{Ò{w~|{yzxx{×Î~~{x{Ç ÅÞÅ Þ {y~{x{w~zx||ØÏ{
ñ{ Æ|x~{w~{|x{y~Ñ~{w~|{xz~x|ÏË{
ñ{ Æ|x~{w~|{xz~x|{~Ñ|~zÏ{T
TTTU[Yc[^ë{{
{{{Å{xxÓ{x{|x{Ñx{~ð~zÏ{
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz{

T
T
T
³Ü´T

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

ñ{ ~x{~x|{
ñ{ x||x{wxw{x{|x{x{Å {¡Ã{ÖÖ{
ñ{ Å|{~{w~{xÏ{\©YÚÜ³{
ñ{ Î~||{w~{y~zx£{
ñ{ z{{xwÎ~z~{~{x{w~{x|{å{~z£{
{{{~{x~{ãxx{w~{~{wxw~{{{xÑ~x{x|z~{x~{{y{~{~{Ñ{x{|~{xz~£{
{
TTTuVj_Z]Z^]TV]^[tfVY^]TdVfTu±T³ÚéÜ¶³çç´ëT
ñ{ Æ~zÑxz{ÆÅ{~y~wz{y~{{x~{zÑxz£{
ñ{ ~|xx{w~{ÆÑzxz{
ñ{ ß||~z{Ñxz{
{
TTT©gYW[T\©T[dfZc[tfVëT
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{Ï{}~{w~{~Ôx|zÝx{wx|zx{Î|zxz{
ñ{ Å {¡Ã{ÖÖÏ{}~{w~{yz~£{}~z{~~x|{
ñ{ Ç ÅÞÅ É{Ï{}~{w~{yz~£{Âz~{zx{|~{z~y~£{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{|~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ~{|~{w{wz|zÝx{yx{xxz~z~{{xz~~z{w~|{
xz~£{
{

{{{{
{
{

³éqàqÙqT¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoTdVYT[TgdVY[cZgh]T̀VT]gf̀[`_Y[TZT^kchZj_V]TcghhVmV]T
T
¬V]^_[YZT̀VTdYg^VccZoëT¤VYT[TgdVY[cZgh]T̀VT]gf̀[`_Y[TZT^kchZj_V]TcghhVmV]T
{

TTT©gYW[ëTTTT

\©TÚÜéT

§®¨TrrT{

TTT±VsZhZcZoëT
ñ{ x{x{w~{yz~{w~{|wxw{zÒ{{x{Í~z~{yz~{x{|x{zx{|~{y~zz~{yÍ~{w~{~zx||{Ñ{
~|{zxz~{w~{zx{wx{x{x{Ñ|xx{x{{zx{|~{xwx{ÇÉ{{~zÓ{w~zxwx{y~{x{~yzxÞ~{
zx~z{wxz{Ö{ã~{x{z~y~xzx{x~z${y~Õ{{yz~~{~~Óx~z{zx{|~{yÍ~{
~{w~{~zx||{~{y~x{w~{Ñx£{
TTT¤Zc^gbY[W[ë{Ðxxz{~{~|{ywz~{{~{|~{~z~z~{w~|{ywz~£{

÷
T

TTTU[Yc[^ë{{
{{{Å{xxÓ{x{|x{Ñx{~ð~zÏ{
ñ{ {xx{~zxwx{{w~zÑx{w~|{Ñxxz{
ñ{ ~x{~x|{
ñ{ x||x{wxw{x{|x{x{Å {¡Ã{ÖÖ{
ñ{ Å|{~{w~{xÏ{\©YÚÜéY³{
ñ{ Éxx{w~x|{×Ò{{Ò{y~{x|{áØ£{
ñ{ ~{w~{||xÎxz{{xz~~z£{
ñ{ ~{Ó{w~{|~{w~{~z~Íx£{
ñ{ z{{xwÎ~z~z{~{x{w~{x|{å{~z£{
{{{~{x~{ãxx{w~{~{wxw~{{{xÑ~x{x|z~{x~{{y{~{~{Ñ{x{|~{xz~£{
{

TTTuVj_Z]Z^]TV]^[tfVY^]TdVfTu±T³ÚéÜ¶³çç´ëT
ñ{ Æ~zÑxz{ÆÅ{~y~wz{y~{{x~{zÑxz£{
ñ{ ~|xx{w~{ÆÑzxz{
ñ{ ß||~z{Ñxz{
{
TTT©gYW[T\©T[dfZc[tfVëT
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{Ï{}~{w~{yz~{z|zÝxw~{wxz{~|{|wxwx{{|~{z~{~~£{Âxz{Ï{}~z{
~~x|£{
ñ{ Å {¡Ã{ÖÖÏ{}~{w~{yz~£{}~z{~~x|£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {¡Ã{ Ï{Ðzw~{wxx{y~{x{|x{yyxx{|zxwx{w~{|x{Ñ|xx£{
ñ{ Ç ÅÞÅ {ÖÏ{}~{w~{yz~£{Ðzw~{wxxÏ{~z~x{w~|{yzx~z{w~|{xz~x|{x{|yxz~{w~{
y~zz~{~zxw~{w~{~zx||{Ñ{
{
TTTrhsgYW[cZoT̀V]^Zh[`[T[f]Tª]_[YZ]ëT
{
ÆÑ~{~zx|~{|xzx|{xzÎx{|~y{~Ó{zxz{y~|{Ñxxz{x{{Ñ||~z{Ñxz{~{ãxÓ{wxx{~{
|wx{{~yxÔ|{{~{~|{x|{~y~Ñ~{|~{w{wz|zÝx{yx{xxz~z~{{xz~~z{w~|{
xz~£{
{

{{{{
{
{

T
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T

³³qT¤Yg^VccZgh]TcgfêfVc^ZeV]T
T}~|x{w~{~~{x|z~xzÎ~{w~{yz~{|â|~zÎx{|x{z|zÝx{w~|{x|{~zÓ{y~Îzx{~{~zx{x{{~{ãx{

z{w~z~xw~{x{yxz{w~{|x{ú¼½nnm¹mnp·n·¹¹y¹mnp·¼½·ºnomzo·¹{·y¹·¹yzº¹mnp·¼½·y½nmmn¹·¼½·y¹·~º½½mnp·
¹¼z~¹¼¹ú·~{|~{wÑ~~z{zxz{wx{xÎx|xw~{w~zx{xz~x{Ð~Õx{w~{¡~~zxz{{¡x|z£{
{

³³q³qT̈[hc[WVh^T̀ÌgtY[T[WtT^[hc[TdYgeZ]Zgh[fT
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

xx~z{w~|{y~~z~{w~{|x{~{~zx|~{~{~|{y|Ó|{{xx{w~{|{w~{|x£{
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y~x{w~w~{y~{|x{w~{|x{zx|â|x{~|zx{{xwÎ~zz{w~|{xÎ{w~|{x|~{~{ywx{xÑ~zx{x{
|~{~Î~{xxz~z~{w~{yxwx{x{z~x£{
ñ{ x{~{w~|{wz{w~{z~x{ãx{w~{xzÑ~{|~{y~y{w~{|xyxzxz{£{w~{|x{z{ÆÞæÞÖ£{
ñ{ Â~
{|x{yzÓx{~{Ñ~~{w~{w~|{yz{w~{Îzx{w~{|x{~~zxz{|x{zx|â|x{yÎx|{w~{~{x{z~x{
ãxÓ{w~{~{|xzÕx~z{yÎxwx{y~|{w~z{w~{|Ãx{{zx|â|xw{xzzÝxz{~{~|{~z{w~{wx{wx|zx{|x{
zx|â|x{y~{x{|x{~Îx{yxwx{~{xx{{~{Ñx~z£{
ñ{ Â~
x|{zx~z{y~z~z{~Ñ~zxÓ{|x{yÎx{w~{|x{zx|â|x{w~{yxwx{x{z~x{x|~Ô{xx|~z{~{
|yx{~{{~|{z~~Ô{~z{Ò{~£{Â~{xÕ{~{~xÓ{|x{~zx{w~{z~x{{~{~yxxx{x{xÓz~{
~z{~|{w~Ñ~z~{~{~{z£{
{
¢Ø{~{w~{y~Î~{zy{y~{x{|~{wx|zx{z~£{
ñ{ {
ñ{ ¡
{ã{ãx{|~{wx|zx{z~{~{w~Îxx{w~{|x£{¡{xÕ{{Ñ{y|~{~{yz~x{x{Ñw~{xä||xz{{x{{
xyxzx||x~z{wxz{~{~|{}~|x~z{wv|zx{~{xyÎxz{y~{~~z{Ö{w~{Ö{w~{Î~~£{
ñ{ Å
{zwÓ{~{yz~{|x{Ýx{wÑ|x{wx~z~{|~{w~xz{{xw{{w~{yz~{w~{{£{{
wx~zx{Ýx{ã{ãx{{y~||{x{wxw~z{~|z£{
ñ{ ¡
{ã{ãx{~~zxz{w~{z~x||x{~{x~zx{Ýx{wÑ|x{~{yxÓ{Ñ~Þã{~~{~{y~{|x{|x{|{~z£{¡{
xÕ{{Ñ{y|~{xÎxÓ{x{|~y~x{~{~y|zx{|x{|x{{~{z~x||xÓ{zx{|x{~Îx{y~Î£{{~{z~x||xÓ{{
ã{ãx{{|xz~z£{
ñ{ ¡
{|~{|~{Ñ{z~Ó~{~|{xw{w~{|x{Ýx{zx{~{~wÓ{x{£{{y~~z{wz~{~~{~{y~{x{|~{
|~{x~£{
{
Ø{~{w~{y~Î~{zy{y~{x{|x{zx|â|x{w~||~xz£{
{
ñ{ ~{wx
~{w~|{~~yz{Ñ{w~||~xz{~{~zxx{x{|x{xx{~~x|{w~{z~x{zÍxáxz{~|{~y~z{
z{w~{yz~£{
ñ{ ~||~xz{w~{|x{y|Ó{|~{~y~Ñx{~zx|~z~{~{|x{xzÎx{xzx|£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{~Ó{zÍxáxz{yÍ~z{xz{~Þy~{w~zÞÑ~£{
ñ{ ~~Î~Ó{xx{{z~x|ÎÒz{wx{{z~x{ãxÑx
{w~{zx{x|{||{yzÓz|{y~{x{|x{|â|x{w~{zx||{~z||xz{×{ãzØ{~{
w{w~{~z{x{~yxx{w~{z{~{|x{~w~{x{z~{w~{~~zxz£{
ñ{ wx~{||{â|y
x{w~|{||{w~{z~x||{~{zxÓ{x{x{x|áxwx{x|{Î|zxz{w~|{{£{~xz{w~{w~{|x{y~Ñ~{w~{yz{
~x{~{~|{||{w~{z~x||£{
ñ{ x{|â|x{w~|{||{w~{z~x||{~y~{~{{y|~{~Ñ~zxÓ{~xwx{x{|x{Ñx|zxz{w~{w{~£{
ñ{{ ~{Ý~{w~{yx{w~{|x{~zxx{y~x~z~z{|â|xw~{~Îzxz{x{Ñ£{
ÄØ{~{w~{~~zxz{zy{wxy|x{wxz{~|{xz~~z{{~yxx{w~{|x{zx|â|x{~|zx{yÎx|{wx£{
{
ñ{ 
z{~y{~|z{ãx{w~{~Îx{y~Õwx~z{y~{y~x|{~|~zzx{~{y~{w~{x~z{yÑ~x|{
~y~z£{
ñ{ 
zx{|x{xÓx{~|zx{~{~ÎxÓ{y~Õwx~z{{~{~y~x|{~{~|{~z{~{{~{w~z~z{x{Ñx||xwx{
~z{~{~|{x|{|x{w~|xxÓÞÑx{w~{~Î~ÞzÍxáxz{w~~{~|zx{{~|{y~{w~|{z|{~y~z{~{~|{
xw~{w~{Î~£{
ñ{ x{xÓx{~|zx{~Ó{~Îxwx{y~{y~x|{~y~x|zx{~{xwx{zy{w~{Óx£{
ñ{ ~~{~zy~xxzxz{y{x
{~{~x|zÝxx{zx{~z£{vx{w~{Ñ~{x{~yxx{~{zxx{~|{z~yz{w~{
xz{x|{~{||{~|{xz~||{w~{{~zx{ã~{z~x||xz{x{|x{xx{£{
ñ{ xy|x{{wÑx{w~{|~{xw~{{|x{Ò{|~Ñ~zxx{~|{~|~zz~£{
ñ{ ~{~~{~zxx{xä||xw~£{
ñ{{{ ~{~~{~|z~{~zxx{wzxw~{w~{x{wxä||x~z{{{x|~zxw~{x{z~{w~{~~zxz£{
{

T
T
T
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³³qÛqT¤YV][T̀VT^VYY[T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

x{yxwx{x{z~x{~zx|~{x{Ñ{w~{yx{~{zxz~{|~{x~{~zÓ|â|~{w~{|~{Ó~{~y{~~{z{{
x|z~{~|~~z{~zxz{x{|x{xx{~|zx{w~{|x{x~xz{|xzx{w~|{wyz{wÑ~~x|{{~|xz{x{~|{
{~{yx{{zxz~{~|z{~{|~{Ó~{{xyx~||{z|zÝxz£{
x{~{x{z~x{zx|â|xÓ{x|{zxz{w~|{xw~{~|z{{wx~z{zx{~|{wz{w~{yz~{~{~z~{x{
|~{Ó~{{xyx~||{w~{|x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Å|~z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æy{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz{×y~{x|{zÓz{y~{|xØ£{
xz{w~{£{
}x{w~{z~x||£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ ~xz{xxwx{x{{w~~y~|xxá|{xw~
~{z~x{~Ó{åx{y~{x{|x{zzx|zxz{w~{|~{zx|â|x{|~{|~{{x{z~x{w~|{x|{y~{
z{w~{|~{~£{
ñ{ |x~{{yzx~|â|~x{w~£{{z~x{~zxx{zxw~{~{~|{z~~Ô{w~{zx|{x~x{~{~|{~{Ñx~z{{~ÑÓx{{~|{~~z{y~{
ñ{ wx~{|{x|{~~{w{x{zz~x{~Ó{x{{|x{xz{yzx~
x{Ñx~{~{ÑxÓ{x{zxÎÒ{wx{yx{{y|xx{x{zx{x|{zxz{w~|{xw~{~~x|{w~{
|zxz{w~|{~~yz{w~{|x{zx|â|x£{Px{|x{y~x{~~x|{w~{z~x{w~ÑzÎx{w~{|~wÑ{
~{z{~x|zÝxwx{~Ó{x~zx{|x{~{z|zÝ{y~{x{|x{yz~{w~{|x{zx|â|x{~|zx{yÎx|{wx£{
ñ{ yx~{{æx
xx{~~x|{w~{z~x{ãxÓ{wxÍzx{x{|~{~y~Ñx{w~zx||xw~{x{|x{ÆÞæÞÖ{w~|{}~|x~z{Å|~zz{
x{~£{
ñ{ ~z~{yx~wx~{~{w{~{z~{x{ãxzx{zw~~{x{w
yx{w~|zw~{{y~{w~{xz~x|{xz{|x{xx{~zÓ|â|x{xwÓ{
{~|{z~~Ô{y~{Ñx|zx{~|{yx{x{x~z{w~|{~z{w~Ñ~z~{~{~{y{y~~zx£{
ñ{ Å|{x
wz{w~{~{z|zÝxz{{~|zw~{~x{w~{z{{~zx{~Óx{~{|x{|x~{{w~{|x{
{Ç Å£{
ñ{ Å|
{Ñ|{w~{~{x{z~x{~y~{~zxÓ{yz~z{x{xx{~{|{{{Î~w£{Å{yã~{~y~x~z{
z|zÝxÞ|{y~{x|z~{£{èx~z{ywÓ{z|zÝx{wz{{x|~{w~{~{{w~{{{w~{~{{x{{
~{~|{zx{z~xz{ãzÝzx|~z{{~{~x{w~xz{{~|zw~{xzÑx|{w~{|x{zx|â|x£{
ñ{ ~{y~~{w~{z~x{ywx{~zx{zzäw~{y~{y|x~{{y~{Î~zx|£{
ñ{ ~{y|x~{w~{~{zwx{{{{w~{{£{{|x{w~{Ñ~{x|ÎxzÝxz{~x{w~{£{£{
ñ{ 
~{y~{wx~{x|ÎxzÝxz{~x{w~{{£{w~{wÓ~z~{{x{{|~{w~{~{w~{{£{w~{wÓ~z~{{x{
{{~|{y~Ñ|{wx~{x|ÎxzÝxz{w~{{£{w~{zxz{{x{£{
ñ{ yx~{Õwwx£{zÎzxz{w~|{z~~Ô{x~zxÓ{xxz{~{~|{||{w~{|xÎxz{w~{|x{yx{×y|xx{{wzØ{xx{w~{Ñx{
ñ{ Å|{yz{w~{~{w~{|x{yx{×y|xx{{wzØ{~zxÓ{yz~z{~{|z~{wx{z~zx{yxzx|~£{
ñ{ Å|
{~~yz{~|z{wzxz{w~{z~x{w~{yz~{y~{w|~{xä||x~z{{~|{x|~zxz{zÍxáxz{zxÑxw{w~{
~yxx{w~{z{{zwx{wz{w~{yz~£{x{~zx{w~{xx~{w~{z{{Ó~{~{~zxx{
w~wx~z{x{|x{xx{~~x|{w~{z~x{
ñ{ Å
{x{~{|~{~{y~{xyxÞ~{x{x{|x{~|zx{w~{zÍxx{{x|zx{z~{~~{xyzx|x~z{xä||xz{
xw~xz{|x{~{x{z~x{zxz{w~{|x{x{{w~|{~{x|{ãxÓ{w~{~{~|zx~z{w~y~w~z{w~{|x{xx{
~~x|{w~{z~x{w~{|x{zx|â|x{~|zx{yÎx|{wx{
ñ{ ~{yxz{~zÓ|â|~{w~{zz{~y{~|z{wyxx{w~{~{x{z~x{
ñ{ Å|{~z~{w~{|x{zx|â|x{~zxÓ{yxz{x{z~x{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
{
{
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T

³³qµqT¬Z]VY[T̀Ì[ccò]T[TgtY[T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

É~~{Ñxw~{y~{x{~zzx{~zÓ|â|x{{x{~|~~z{z~zxw{w~|{zx|{wxy|xwx{Ñ~z{y~{x{|xÒ{
w~|{y~x|{y~||xz{xy{x{|~z~{w~{|x{Îx{w~{ÑÍxz{{£{{~Ôx|zÝx{Î~~z~z£{
¡z|zÝxÓ{~{|x{{x{~|~~z{w~{yz~{|â|~zÎx{y~{|xÒ{x{|x{xz~x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{|~zzx{~zÓ|â|x{y~{Ñx|zx{w~{ æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
w~x{w~{|~{{w~|{yz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{x{zxÎÒ{w~{|x{Î~x{y~{ æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
w~Ñ~z{x||xz{{
{Þ{¡~~Ñá{y~{yz~{xw~xw~{{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{|x{Î~x{y~{|xy|xz{w~|{ æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
yz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
}x{w~{z~x||£{
Æx{w~{~~zxz£{
Æx|áxz{xz||xz{
xz{w~{£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ x{Î~x{wxÒ{x{x{ãxÓ{w~{z~{|x{Ñ~z{~zx{{~zx|zxz{
ñ{ x{Î~x{wxÒ{x{x{|x{yxÓ{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ x{Î~x{wxÒ{x{x{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{|å{w~{xzw~{{x{|xÍwx{w~{|x{x£{
ñ{ Å|{yz{w~{|x{Î~x{zxz{x{z~x{{~{~|{ÑÍxz{~{Ñxx{~{w~z{w~{Ñzx{y~Ñ~zx~z{xÎ~||xz£{
ñ{ Å|{yzx|{~zÓ|â|{~zxx{~y~{y~Ñ~zx~z{Î~zx|{{xy|xz£{
ñ{ ¡xx{xyzx|x~z{wxw{x{|~{Ó~~{x{yzx{
ñ{ Å|
{zx|~{~{Ñ~{|x{Î~x{w~{yz~{~x{w~{x~x{~{~{xxz~{|x{~Îx{|zxz{{||x~z{
Ñxz{x{y~Ñ~{y~Ñ~zx~z{x||xwx£{
ñ{ y~~{{~Ý~y
~{w~{yx{~{~Ôx|zÝxx{{~{xzwx{~z~{{~~{zx|~{y~Õ{{|~{zÓ~{{ã{y~~z~{
|~{{ã{ãx{Ñx{x|wÓ{wx{~|{x~{wyxz{yxx~|â|~{w~{zx|~{wxy|~{{w~{{£{
ñ{ x{Î~x{wxÒ{x{x{ãx{wy~x{y~Õwx~z{y~{y~Î~{Ñx||xw~{{Ñx|z~{w~{~~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|
{~|~~z{~{w~z{x|x{Ñx||xwx{z{{x|{yzx~z{~{w~zxx{~wxzx~z{y~{x{|x{~Îx{
~yxx{×{zzØ£{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
{
{

³³qÜqT¤Yg^Vc^gYT̀VTd_h^V]T̀Ì[YW[`_YV]TVhTV]dVY[T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

Å{|â|xx{yz~z{~{|~{yz~{w~{|~{xxw~{~{~y~x{x{~x{~{Îx{~z{~~Ó~{y~{~Îzx{~{
|x{zx||{{Ñ~w~{xxw~{y~|{~z~{w~{|~{xxw~£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{x{|x{|â|x{w~|{yz~z{w~{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
yz~{{
{Þ{Åy{x{z~y~xz~{x~zx|{
æxx{{
æxx{{
Ð|z{||~{{ ÅÎzxz{{
~z~~{{

{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
}x{w~{z~x||{
xz{w~{£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Æx{w~{~~zxz£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
ñ{ Å{y~wx{~|{z~x||{~{w{|xz|Õ~{xwÎ~~£{
ñ{ Å|
{yz~z{w~{yz~{~zxx{~{y~Ñ~z~{w{{~y~~zxz{xy{{xÑ~z{y~{z~x~z{{x~z~{
ÎÎ~£{
ñ{ x{|â|x{w~|{yz~z{~{ÑxÓ{~{Ñx|zÝx{w~{yx{|xxwx{{{{~{~|{~{z~y{y|~£{
ñ
{ ¡ãx{w~{~zÍx{x~||{yz~z{w~{yz~{~{x|{~zxz{{w~z~xz£{
{{
{
{

³³qàqT¤XY^Zc]T̀VT]Vh-[fZ^n[cZoT̀VTbpfZt]T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

Å{|â|xx{x~z~{x~~{{xÎ{y~{~|{Î~ã|~{{|~{zx|â|x{~{xz{x||Ôxw~{w~{|~{|~{
~|z~{Íx{~{yw~{xÑ~zx{|x{~~zxz{~{|x£{
Æ{~|{Î~ã|~{w~{|x{ãx{w~{|x{zx{|~z~x{z|zÝxÓ{x{~Ôx|zÝx{wxwÎ~zx{~{~{|â|xÓ{x{x{
wzÓx{yw~x|{{|x{yz~{w~{w~|zx{wx|áxwx£{
v~zx{wzÓx{yw~x|{w~y~wÓ{w~{wÎ~{Ñxz{~{ãx{wxÍzx{~{x{{{x|{Îxx{x{~x{~{xÎä{
|~{w{x|Ï{
{
ñ{ {É|zxz{w~|{Ó|£{
ñ{ {É~|zxz{~x|{w~{|x{~{|x£{
ñ{ {z~zxz{w~{|x£{
ñ
{ {zÓx{w~{Ñ~xwx{w{Î~ã|~{~{y~{z|zÝx{{x{z~{xyxz£{
{
Æ{x{~Ñ~x{|x{x{w~{Æx~z~~{Ö£ÞÆ{~zx|~{x~z~{wzÓ~{~Ï{
{
ñ{ {É~ã|~{|xz{x{{W{{ãÏ{~z~{{{{~z~{
ñ{{ {É~ã|~{|xz{x{{W{{ãÏ{~z~{{{Ö{~z~{
x{zx|â|x{~{~x|zÝxÓ{~z{|~{~y~Ñx{{~xx{w~|{Ñxxz£{
Å|{z~x{w~{|â|x{~y|~xz{Îx{~{Ñ{~{~{Îx{x{ãxÎ~{w~{~{{{~|{Ó|{x{xÍwx{w{y~zzx{x{x{
~x{~{xÎx~{|~{y~x{{Ñ{{zz{|x{wÑx{w~{|x{~Îx{y{~{x{~{{~~x£{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æzxz~{~|z{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
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ñ{ Å
{wyxÓ{w{yz{wxxz~{w~y~w~z{w~{|x{y|xzxÑx{y~{~x{w~{|x{w~{~~zxz{~{
|xzÕx~z{z|zÝxÓ{~|{z~x||xw{~{~x|zÝx{x|~Î|{y~x{~{|x{xz~x£{
ñ{ Â
z~{w~|{|xz~x|{zÍxáxz{xx~{{~zy~£{v|{Ñzx|{yzxÓ{x{yzx{{xÑxzx{xxz|~{x{{~|~~z{w~{
~{~{y~~z{xz~{yÍxwx{x{{~z{z|zÝxz£{
ñ{ ~{|~{w~|{y~xz{~{Îx{xyzx|x{{~{|â|xÓ{{zx|{{x{y~Ñ~{w~{~yxz~z{x{|x{Ýx{y~{

T
T
T
³àÚT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

x{~|{yzx|{w~wx~z{Í~z~£{Â~{xxz{|x{|zxz{w~|{yzx|{~|{y~xz{~{~{wxx{yz{
~{~|{ÑÍxz{Ñ~{ãx{w~{yzx{{wyz{{z~z{w~{~£{
ñ{ y~~{y|xxz{xxÑ
~{Ò{yw~{~{zxw~{w~zxw~{{wÑxw~{zxx|~z{zx{|x{w~{wx{
{x{Ñx{Î~zÓx{{yÑ~x|{~{|ãx|z{y~{x{xÕ{{y~{z~x||xw{~{ãx{~z{x{
Ñx{xw~xwx{{~y~Ñx{y~{x{|~{y~x{y~Îz~{~{~|{y~~z{~ÑzxÞ~{x{{~y~ÑÏ{
{
xØ{x{y~{w~|{y|x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx{w~{|x{y|xzxÑx£{
Ø{x{~~zxz{wxz{~|{zxz~{~|{w~zxz~{{|x{zxÑx{w~{|x{y|xzxÑx£{
Ø{~{~~{w~{y~Î~{w~{{w~{xwx{w~{y~~{{wÍ~z~£{
wØ{~{~~{w~{~~zxz{~{x{w~{xÎ{w~{|~{w{~z~|Õ~{~{y{xÑ~zx{~xzÎx~z{|x{
~~zxz{w~{|x{y|xzxÑx{
~Ø{~{w{w~{Ó~x{xw|~{
ÑØ{Px|~Î|{x|z~{{~{yz{|~{~~zxw~{y~x{w~{zxz~{w~zxz~{{zxÑx£{
{
{
{

³³q³ÙqT¤[h^[ffV]T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

Âz~{|â|~zÎx{zÒ{{x{{yz~{~|{y~x{~{z~x||{x|{Î|zxz{w~{|x{yÍ~{w~{yxz|~{
~||~x~z{~z£{~Ñ~zxwx{~{yz{~z{w~{|x£{
xÒ{z|zÝ~{x~z~{yxzx||~{y~{x{w~|zx{Ý~{y~||~{w~{zx||~{{xxzÝ~£{{
{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{wx|áÓx{w~{|~{y~~{wxz{ v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
|x{zx|â|x{w~{yzx|{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
}x{w~{z~x||£{
Æx{w~{~~zxz£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
xz{w~{£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ x{yxzx||x{ãx{w~{{y{|x{Ýx{~{yÎ{|x{wx£{
ñ{ x{yxzx||x{~zxÓ{Ñxwx{~y~{y~{~|~~z{~zx|~{~{{zz~{~{{{£{
ñ{ x{yxzx||x{ãx{wy~x{y~Õwx~z{y~{y~Î~{Ñx||xw~{{Ñx|z~{w~{~~{w~{~~zxz£{
ñ{ Å|
{~|~~z{~{w~z{x|x{Ñx||xwx{z{{x|{yzx~z{~{w~zxx{~wxzx~z{y~{x{|x{~Îx{
~yxx{×{zzØ£{
ñ{ Å
{yÎxÓ{|~zx|zxz{w~{|x{xz~x{wxÎxz{w~|{Î~z{z~y~z{~|{z~x||{x{~|{Î~z{{y~{x{{W{
y~{ãx£{
ñ{ ¡zÓ{~|{y~x|{~{|x{~Îx{z|zÝx{{~|{{
ñ{{{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{
{

³³q³ÚqT̈[_fVY]Tj_[ff[^]T̀VT]Vb_YV^[^TdVYT[TsgY[^]TØgYZ^ngh^[f]T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

x{yz~{w~|{{w~{xwx{x|{z{y~|{Ñxz{w~{wx{~wäwx{~z~z{~{~|{ÑÍxz{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{|x{
|â|x{w~{zx|~{w~{Ñzx£{
v~z{z{~{~Ñ~~~{x|{~{~{~x|zÝ~{x{|x{y~{x|{yx{wx~{zxÓ~~{{y~zz{z{y~{wz~{
wzx|â|x£{{
{
T
T
T
T

r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{y~x|{x|{xz~{Î~||{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{wx|áÓx{w~{|~{y~~{wxz{ v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
|x{zx|â|x{w~{yzx|{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
xz{w~{£{
v{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ zxx{|y~z{~w~{Ñ{zwx~£{|{{w~{xwx{x|{z{y~|{z{~z~z{~{~|{ÑÍxz{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{|x{|â|x{w~{
ñ{ v
~z{z{~{~Ñ~~~{x|{~{~{~x|zÝ~{x{|x{y~{x|{yx{wx~{zxÓ~~{{y~zz{z{y~{
wz~{wzx|â|x£{
ñ{ Å|
{zx|~{w~{Ñzx{ãx{w~{z~{|x{~zx{xw~xwx{{~zxx{Ñxz{y~{{x||xz{w~{zx|{w~{Ñzx{w~{{{{
£{Í~z~{Ñ~~z{zÍxáxz{z~{zx|~{zxÎ~x|£{
ñ{ Å|
{zx|~{{y~x{w~Ñ~z~{Î|~{{{~{w~{|x{~Îx{~zx{zwx{{xy~z~£{Åzxx{
~z{w~{zx|{x~x{~{y{xy~x{~|{w~Ñ~z~{y~{å£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{

³³q³ÛqTU[ff[TVfVc^Yg]gf̀[`[T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

å{w~{x||~{~|~z|wxw~{~{|x{yz~{w~{z{ãzÝzx|{Ò{wxz{x{x~z{{w~{wx{~wäwx{
×x|~z{~{w~{{ Ø£{
Å{x{wy~{w~{x||~{wx~{~|~z|wxz{~{wÑ~~z{~|~~z{~zzx|{w~{x~x{~{Ò{{~|~~z{å£{
~{x||~{~{y~{w~{w{z~~{w~{Ñ|Ñ~{{x~{yxx|â|~|{wx~{~zxz{~{Ñ~w{{z~Ñ|xz~{Ñxz{~z|~{
zx|{{w~{zÍxáxz{|wxwx{~|zx{~{~|{~{yz{w~{zxz~£{
Â~{|x{~Îx{w{w~{~zx{x{~Ñá{zx||xz{w~{xwx{{|wxz{Ò{w~x|{y~{x{|x{~z~{w~{xz~x|{{Í~z~{
~{|x{yz~{w~{z{w~{ÑÍxz£{
Å|{xÎxzxz~{~{yw~{z~Þ~{x{|å{w~{x||~{~|~z|wxw~{Ï{ÑÓ|{|â|x{~{x{~zx|Î{w~{z~x||{{
xxz~{x|{z~{y~{Ñx{yxz{w~|{y~{w~{x{~z£{{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æy{~{~~x|{y~{Í~z~{{
v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~|{x||xz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{x||{~{~|{x~{w~|{x||xz{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{yxz{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Å|{ã~~z{x|{z~x||{~{ãx{w~{~~{ v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
~{~||{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Þ{Æx{w~{~~zxz£{
Þ{Æx|áxz{w~{~~zxz£{
Þ{v{w~{~~zxz£{
Þ{xz{w~{£{
Þ{}x{w~{z~x||£{
{
{

T
T
T
³àÛT

T
Â}ÃÄÅÆÅ{ÃÇ{ÆÅ }Å{ÆÈÉÆ{v{ÇÊ}v£{ÅËÂ{  {

T

UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ Å
{wyxx{~|{zÍx{~~x{y~{~Îzx{~{|x{~x{y|~{|x{y~xx{w~{y~~{zx{Ó~~{
y~~£{
ñ{ Å{yã~{|x{y~xx{wy~x{~{|~{Ý~{w~{xzz{w~{Ó~~{wxz{|~{y~x{wãxz{w~{Ñ~x||x£{
ñ{ Å
{~x|zÝxÓ{~|{zxyz{w~{|~{xxw~{zÍxáxz{~|~{~||xáxw~{{yÎ~äw~{w~{x{x{y~z~||{w~{
~~zxz£{
ñ{ Ç
x{Î~xwx{|Õ{{w~z~xz{z~x||{~{~z~ÍxÓ{~|xz{zz{~|{xz~x|{xz{~{xy|xÓ{~{{||{
~z{y~{x{|x{yz~{~zxwx£{
ñ{ ¡zÓ{~|{y~x|{~{|x{~Îx{z|zÝx{{~|{{
ñ{ Å{yxÓ{|w~{{|x{~z~Íx{wxz{|~~{w~|{z~x||{
{
{

³³q³µqT\]fZhb_V]T̀VT]Vb_YV^[^T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

~{~|~{w~{~~zxz{|~{z|zÝx~{{x~{w~|~Îx{~|{x|{ãx{w~zx{xxz{w~{x~x{~{~{
y{w~zÑx{|~{xxz~z~{~~x|{y~{x{{å{~í{
{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Ë{{y{zx{Í~z~{Õ|{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxw~{w~{xz~x|{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æy{{zx||{y~{Í~z~{{xz~x|{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
xz{w~{£{
Æx{w~{~~zxz£{
}x{w~{z~x||£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
|~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ Å|
{x~{w~|~Îx{ãx{w~{~|~xÞ~{~{Ñ{w~{|~{Ó~~{~{~{xy|{w~|{yz{w~{y~{w~|{
wyz{w~|{~x{{w~{|~{w{xzÑ~{{z~z{~{yz~{|x{wx|zxz{{|x{Ñx{w~{|xxxz~£{
Å|{x|x~z{wx~{w~|~Îx{~zxx{xxz{y~{|x{~{|~{~Î~{xxz~z~£{
ñ{ Å|{x~{w~|~Îx{ãx{w~xxzÝ~x{w~{x~x{~{{~{x|~z{{w~z~£{
ñ{ Å|{x|~{{ãxx{w~{yzx{xy{x|x~z{{||xá{~~yz~{~{~|{~{~z~£{
ñ{ Å|
{x|~{{xxáxw~{w~{Ñx{zz|{{yzxx{xy{x|x~z{||xá{{~||xá{~~yz~{~{|~z~{w~|{~|xz{{~{
~|{zxx~z{wx{~|x{~~{
ñ{ Å|{Õx{w~{y~{ãx{w~{w~Ôx{{Ñxx{w~{x~x{~{|~{Ó~~{{y{x~{~y~zwx~z£{
ñ{ Æx
wx{|zw{w~{xw~x{x|~{{xxáxwx{w~|~Îx{~{{Ñ{yxz{w{zz{ãxÓ{w~{yzx{xx{{{xÕ{Ò{
y|~{x{y|xx{{x{x~||x{xÎ|~{x{|~{~Ñ~~{w~|{Ñxxz{{|x{w~zÑx{w~{|x{~zÑx{
~y~z£{x{~zÑx{|Ó{|~{wx{~{~ð~zÏ{
{
xØ{{w~|{Ñxxz{{~y~~zxz{|~x|{x{|x{Æzxz{ÅÕx{Åy~x£{
Ø{Å|{w|{x{|x{Æzxz{ÅÕx{Åy~x{w~|{Ñxxz{{~y~~zxz{|~x|£{
Ø{x{w~y{w~{|x{xw~x{{x|~{×w~{x|{Ñxx{~|{xz~x|{xz{y~{x{|x{Ñxx{x|~Î|{
zxzx~z{~zx|â|å{~y~x|{x{{ãx{~zxz{z{~|{xz~x|£{
wØ{x{Ó~x{Óx{~{~Î~{~{ãx{w~{yzx{|x{xw~x{{~|{x|~£{
{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{ãx{w~{xyx||x{{~x{y~Õwx~z£{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{{ãx{wxxwx{x{z~x{y~{{yÎ{xw~£{
ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{{ãx{wxxwx{x{z~x{y~{~Îzx{~{|x{x{xÎx{~z£{y~~z{~z~{~|{Ñ|{
ñ{ ÅÎzx{w~x{|~{~|~{xw~~{{x|~{x{|x{z~y~£{

ñ{ ~{~|~{xw~~{{x|~{z|zÝxx{~{|~{zx~{y~{x{|~{x|{ãx{~zxz{~w~£{
ñ{ Å|{x{w~{x{~{z~z{|~{~|~{xw~~{{x|~{~Ó{wx~{x|zÝxz{wzxz{x{y~z~||{w~{~~zxz£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ{ Å{yãÓ{~{x~zx{x{|x{y~{{zxyz{x~{w~{y~~{zÍxáxz{|~{~|~{xw~~{{x|~£{
ñ{ Å
{yxx|zÝxx{~|{z~x||{w~{zxyz{w~{xz~x|{x{|x{|~x{y~x{w~{|x{x{~{x~zx{x{y~{z~{
w~{~~zxz{x{|~{zx~{ãx{w~{Ñ~{zx{{w~{Î~z{x|{{y~{x{{Ý{{ã£{
ñ{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{

{
{

³³q³ÜqT¤[]][YVfêf[T̀VT]Vb_YV^[^T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

¡z|zÝxx{|~{yxx~|â|~{{x{~|~~z{w~{yz~{|â|~zÎx{y~{xÎ~x{x{~~zxz{y~{x~{w~{Ñx~z{
Ñx~z{ÑÍxz{~{z{{~{~~x|{y~{x~||{||{{||{{|x{|x{w~{|~{y~~{{~{Ñx{~{Õ|{
Ñ~{{~zx|~£{
xÒ{z|zÝ~{yxx~|â|x{y~{x|Îx{y~zz{w~Î~||£{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æxw~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æxw~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{vzxyx~z{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{{
v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Å|{ã~~z{x|{z~x||{~{ãx{w~{~~{ æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
~{~||{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
xz{w~{£{
}x{w~{z~x||£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ |Å
{~|{z~x||{~{x|áxwx{Ò{y~~yz{|x{w~{~~zxz{y~{x|{x|{ãxx{y~Îz{yz{Ñ{w~x{x{
~zzx{x{|x{~~Óx{~zx£{
ñ{ x{yxx~|â|~{|x{~x|zÝxÓ{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ x{yxx~|â|~{z|zÝxwx{~{x~zx{x{zwÓ{x{xy|xwx{x{w~{{£{
ñ{ Å|
{~|~~z{~{|x{y~{~zxx{wyxz{w~{x~x{~{{~{y{~yxx{~z~{{{~{y{||x{w~|{
~{yz{w~{yz£{Â~{xÕ{Ò{Î~~z{wyx{w~{|z{~{~|{~{~z~{~{~Îz{||x~z£{
ñ{ Æxy{w~{|~{yxz{w~{|x{yxx~|â|~{yz{yxz{x{Ñ|~{~x~xwx{{w~x|£{
ñ{ x{yxx~|â|~{ãx{w~{z~{|x{Ñ~z{~zx{{~zx|zxz£{
ñ{ Å|
{zx|~{~{Ñ~{|x{y|xzxÑx{{ãx{w~{z~{w~Ñ~z~{Î|~{{{~{w~{|x{~Îx{~zx{
zwx{{xy~z~£{Åzxx{~z{w~{zx|{x~x{~{y{xy~x{~|{w~Ñ~z~{y~{å£{
ñ{ Å
{~xx{~Îzx{z~yzÍx{y~|{zx|~{~~Îx~z{Îxz{~{ãxx{w~{~zÍx{~wxzx~z{xx{w~{|x{
yzx£{
ñ{ P
~wx{yãwx{|x{z|zÝx{w~{|x{yxx~|â|~{~~{xx{{~|{{w~{xwx{w~{wx|áÓx{zÍxáxz{|x{
zx|â|x{{~zÑx{w~{|~{x~{{|x{zx|â|x{w~{xx~{
ñ{ wxx{|yáxxwxx£{~|â|~{~zxÓ{yÎ~äwx{w~{xx~{~z~z{w~{{£{wx|áxwx{x{||z{z~~w{{Õ|{w~{{{£{
ñ{ ¡~|xx{~|{~w~{{x{y~{~w{~|{{w~y~xw~{{||x~z£{
ñ{ ¡
{|x{yxx~|â|~{z|zÝx{~{|~{~z~{{z~|xw~{~{y~w~z{ãxÓ{w~zx{yÎ~äw~{w~{x{y~{x{|x{~Îx{
Ñx{x{|~zzx£{¡~{~|{zx|{~{Ñ~{~|{~{y{~{wyxx{||z{zxÎ~x|{~{y~w~{~|{
||x~z{
ñ{ yx~{y{y|x~zxÎÑ~x
{y~xx{wÓx~z{y~|{ÆxyxzÓ{~x~xz{{¡~Î~{w~{Â~Î~{xx{w~{|{w~|{z~x||{
{Ñx||xw~{{Ñx|z~{w~{~~{w~{~~zxz{
ñ{ Å|
{~|~~z{~{y~{|x{yxx~|â|~{{~{w~z~{x|{~{z{{x|{yzx~z{~{w~zxx{
~wxzx~z{y~{x{|x{~Îx{~yxx{×{zzØ£{
ñ{ Å{yãÓ{~y~x~z{~{y~{|~{y|xzxÑ~{y~{~Îzx{~|{xw~z{y~{xwx£{
ñ{ Å{yãÓ{|x{|x{zx{Ó~~{y~~£{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
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³³q³àqT§gh^Y[TZhcVh`Z]T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

Å{x~zx{x{ãx{w~Îx{|~{~{~{y~{y~Î~{{~z{w~w{~zx|~~{~|{~ð~z{xyxzxz{{~{
~|{Â|x{wÅ~x{~{xyxÔx{x{x~zx{Ð~Õx{w~{¡~~zxz£{
{
v{xz~{ãx{w~{y|{|~{y~y{yxw~{y~|{~|x~z{z{~~x|{{~y~x|{wzxz{y~{|x{
Â~wx{w~|{Î~{{y~{x|z~{w~yxzx~z{z~x|{~{|Óz{w~{|~{~Î~{~y~zÎ~{y~z~{x{{
|~{~y~z{w~x~{yx|£{
T
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{Æ~xw~{{
æxx{{
ÐzÍxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x|{xz~{Î~||{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{w~{y~~{x{wÑ~~z{Î~||{{
ÐzÍxx{{
v|zx{{
~{{
{~|xz{{
{Þ{Æy{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{¡~~Ñá{yz~{xw~xw~{{ v|zx{{
æxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
Î~z{~y~zz{{
{Þ{~yzÍxw~{~{Í~z~{{
ÐzÍxx{{
æxx{{
|~{{
ÅÎzxz{{
{Þ{Æxwx{wÍ~z~{~{xy|x{{
ÐzÍxx{{
ÐzÍxx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz{×y~{x{zx||xz{y~{|xØ£{
xz{w~{~xz~£{
Æx|áxz{w~{~~zxz£{
ÐÓx~£{
Åy{w~{~yx{xzÕx£{
ÐxÔy|~£{
xÎxzx|{{Î~zz{Ñ£{
Æx|áxz{~y~x|{zx{~w£{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ]T̀VTfÌ[Zb_[ëT
ñ{ ~Ã
{ã{ãx{w{wxx{x{y~{zx|â|xx{Ñ~z{y~~{{~{wxx{x{wzÓx{Î~~z{
z~{{{yy~~{x|{||{Ñ{w~{z~x||{{||{w~{yx{w~|{y~x|{yxz{x|{zxz{w~{zx|{y~~{|~{
~y~z{Ó~~{~{zwx{|x{~{{~zx{xw~xwx£{{
ñ{ P
x{{~{z{x|~z{wxx{x{y~{{x~zx{{Ñ~z{zx|â|xx{wyÕz{x{xx{Ñ~z{
y~{xz~{~|{y|~{~w£{
ñ{ yÅ|{Î~|{zÝxw~x£w{{yÎxz{y~{|w{~{{yz~{Ñ|xx|~{{y|{Ó{Ò{ãxÓ{w~yx{xx{|z{
ñ{ {~zÓ{Ñx~Ó{{~~Î{~{x{xzx{yz~~{{x~
z{Ñ{~{y|{wx|{{x~{{~{y~x{w~{x{w~{x|{{x|z~{
{|xx{yw~{~y|{x{Ñ|xx|~{{£{
ñ{ Å
{~w{~{xÑ~z{zx|â|x{~|z~{x{z~{~{yãÓ{|å{w~zz{w~x{x{wx{{
Ówx{{xx£{
{
\m^Zh^gY]TdgY^p^Zf]ëT
ñ{ ~Åz{yz
zxz{x|{||{w~{z~x||{x{Ò{{w~w{|â|xz{~{||{Î|~{{x~|~{ÑÓ|~z{~{wyxx{
{yzÓz|{{Õ|{~{w~{w~x{Ñx{{x{x~Íx{w~{|~{w~{{y|{~x{xãww{xÕ{{
xx{~{Î{x{|x{xx{w~z~xz{w~|{Ñ{x{~z£{
ñ{ ~Pyxx{Þ~z|{zÝ{wÑ~~z{zy{w~zz{~x{~z|xz{x{xz~||{wxw{w~|{||{{|x~{w~w{~{{ãx{
ñ{ ¡
zÓ{x|{y~x|{x{{~~x{w~|{y~||{~{y~~zx{|å{w~{z~zx|{w~{x{{|{w~{~z|{~{
xzÑ~~{zxxw~{{w~{|~{~x{~{y~||~{~{y{ywÞ~{~{~|{|x|{w~{z~x||{~z~{~|{
|w{~zz{{|~{xz~{~{|~{x|{y{yÍ~zxÞ~£{
ñ{ Å|
{~zz{~x{~Îxz{y~Õwx~z{{x~xz{~{|~{~{w~{|~{x~{zz~{~wxzx~z{
w~yÒ{wxÞ|£{
{
U[h^V]TZbhís_b_V]ëT
ñ{ |vÍ
w~{x{Ñx{|~{Ñ|x~{~{x{w~w{{zxÒ{yz~~~{|~{y~~{{Í~z~{~z{y~|{z~z{~Îzxz{~{
~{Ñ|x~{y~{~{~||£{~{Ò{ãxzx|{{~|{w~|{w~{Ñx{w~{Îw~£{
ñ{ Ñx{~~{Îx{{xÕ{Ñ|~~{y|z~xz{{|xy{~~
zÓ{z|zÝxÞ|~{~{|x{{xz~{zxwx|{y~{x{|x{w~{Ñ~z{Íx{~{|~{~Î~{
x|{x{~{Ñx{~xx|~{~{x{w~{Ñ~z{x{~xw~£{
{
¤[h^[ffV]T̀VT]gf̀[`_Y[ëT

ñ{ Å
{zxzx{w~{yxzx||~xz~{w~{{£{w~{yz~{~Ñz{w~{|~{~y~{{~Õ~{w~y~~{~{|~{
y~x{w~{|wxwx{w~{|x{~Îzxz{|x{yyxx{w~|{Ñ£{{
ñ{ }~
z~~{z~y~xz~{w~{Ò{w~{£j{Æ£{{~y~x|~z{w~{|~{~zxw~{w~{~zx||{|w{~{~{yw~~{~{
~|{yz{w~{|wxwx£{{z|zÝxx{x{~{x{~{~|{y|x{ãzÝzx|{×~{~w~{~zw~{|~{~zxw~{w~{|x{

|wxwx{{xx~{w~z~xzÞ~{y~{|x{x|{x{y~w~{|x{~Îx{ÑØ£{
{
¥c_d[cZoT̀VT]gYYV]TsZhV]ë{
ñ{ Â~
{~z{~|{Ñ{~{~{yw~{~{y|{{~~x||{w~{x~{{x|{~{wyxÓ{~{||{yy~{x|{w~{
z~x||{w~{x|x{{Ów~{Ñ~z{w~{x{Ñx{~x{w~{y|{w~{y~wx{{x|z~{xz~{~z{~|xz£{
{
±V^Vc^gY]T[_^gWp^Zc]T
ñ
{ Å{x~zx{x{{{w~{w~x{wxz{|~~{x~z{zy{w~{w~z~z£{
{
¤YgØZtZcZgh]TdVY]gh[f]qT
ñ{ v{|~{Ý~{w~{|x{x{x|z{{w~w{~wx{yãz{Ñx{{zw{||{~~~w{{~z{w£{
ñ{ y~x~{yz{wãx~z~{~{wy~y~xww~{x~z~£{~z{ãx{wwx{x{xz~||{Î|~{x{|~zxwx{{~{~|{~yx{||~{w~{|~{
ñ{ Å
{yã~{x|~z{x|{y~x|{zw{{~yx{~~{w~{z~x||{{xzzÝxz{y~{|~y~x{~{y{
xx{~y~{y~{zxz~{{yzxz{x{zÓ~{Ñ|xx|~{
{
\j_Zd]Tcgh^Y[TZhcVh`Z]ëT
ñ{ Å
{|x{Ñ~{~zx|~{~{~|{Â|x{wÅ~x{zÓ{{~~ÔxÓ{~y~x|~z{x|{y~x|{z~xz{~{
|~y{{xwx{zx{~w{~{~|{x~{{~Îx{w~{|~{zx|â|x{{xz~x|{~zz{~Ôx|{
wx|xx{~Îxx{w~|{z~x||xw{{{~wxz{w~|{xw~zxz£{
ñ{ Å|
{xz~x|{xxz{x|{~y{w~z{w~wÏ{~x|~{~z~{w~{|x{{z~z{Ñ{w~zx|{y{yx|~{
~z£{{ywÓ{~{xz{y~{x{x|z~{Ñ{{~|{~{~y|xáx~z{~Ó{~z{y~{|~{y~~{~{ãx{~yx{
ñ{ Æ~
y~x{w~xÓ{~|{xy{w~y{zx{~w{~{y|Ó{~zzx~z{|~{z{z~{wzxw~{y~|{
z{w~{¡~~zxz{y~{|~z{w~|{Ñ{{|~{~zx|~z~{~{~|{Â|x{wÅ~x{w~{|x{y~{x|{{w~|{
xw~zxz{
{
®f[YWV]TZT]ZW_f[cYV]T̀ÌZhcVh`Z]ëT
ñ{ Â~
{yÎx{~|{{Ñx~z{w~|{z~~{w~{y~Î~{|~z~x~z{w~|{~y{zx{~w{{~{~|{
z~x||xw{~{~~x|{~~{{yxzy~{x{x~||{~Ñ~zxx{wxz{|~~{w~{|~{~{x|x~{{
|x~{w~w{y~{w~{w~{|x{~y~x{{zx{|x{w~{w~|{xy{w~y{zx{~w{~{Ò{xwÎ~zÓ{
w~|{xz~{x{|~{y~~{~{ãx{w~{~{Ñxw~{y~{~Îzx{wxÔ{{{~~x£{Å|{|x~{~zx{
~||z{~{~|{Â|x{wÅ~x{wx~zx{x£{
{

³³q³çqT¤Yg^Vc^gYT̀VTt[]^Z̀V]T
T¥dVY[cZgh]T[T̀V]Vhegf_d[YTdYVeZ]^V]TVhTVfTdYglVc^V{

yz{~{~{{yz~~{~~{wyz{w{{x|~Î|{~|~~z{~zzx|{zz{~{y{xx{zx||{{
Ñ~w~{~{zz{zy{w~{xzw~{~Îzxz{zx||{y{{Ñ~w~{zxz{x|{y~x|{zx~ðz{{x|{yy{z~x||xw£{
v{Ò{y~~z{~Ôx|zÝx{Î|~~z{~|{xzw~£{{
{
r̀Vh^ZsZc[cZoTZT[e[f_[cZoT̀VTYZ]cg]T[WtTf[Te[fgY[cZoT̀VTfÌVsZcpcZ[T̀VTf[TdYVeVhcZoT[`gd^[`[TZT[dfZc[`[{
{TuZ]cTT
¤Ygt[tZfZ^[^TT aVeVYZ^[^TT
ß_[fZsZc[cZoTT \]^[^{
{Þ{vzxyx~z{{
æxx{{
v|zx{{
Ðw~xz{{ ÅÎzxz{{
{Þ{x||{{
v|zx{{
ÐzÍxx{{
~{{
{~|xz{{
{
uVf[cZoT̀Ì\¤r]ThVcV]][YZ]TZTfÌVsZcpcZ[T̀VfTj_[fTØ[T]Zb_^T[e[f_[`[{
Æx{w~{~~zxz£{
xz{w~{£{
}x{w~{z~x||£{
{
{
UV]_YV]TdYVeVh^ZeV]TZTdYg^VccZgh]T^kchZj_V]T[`gd^[`V]iT^Vh`Vh^]T[Tcgh^Ygf[YTZTYV`_ZYTVf]TYZ]cg]T[h^VYZgY]{
ñ{ Âz~~{~|{Îxxz{{z~x||xw{~Îzxz{|~{ywäw~{y~{y{zx{|~{xzw~£{
ñ{ Å|{yz~z{w~{xzwx{~{|â|xx{y~x|{x|Ñxz£{
ñ{ Çx{Î~xwx{Ñx|zÝxwx{|x{|â|x{ãx{w~{~Îx{|x{|â|x{w~|{~{wÑ~~z{~|~~z{{{
ñ{ Å|{yz~z{w~{xzwx{{zzÓ{x{x{|~{~Ôx|{{|~{~~{w~{y~Î~{xwyzxw~{~{|x£{
ñ{ Å|{yz~z{w~{xzwx{ãxÓ{w~{xw~{~z~{~z~{|x{zx{~{zÎx{|x{~Îx{|â|x£{
ñ{ ¡
ãx{w~{Ñ~{y~Õwx~z{~Î{w~{|~{yz~{y~{z|x{~|{{~zxz{{|x{~zx{|â|x{w~{|~{
xz~~{
ñ
{ ~z~Íx{{w~{~{|x£{
{{
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³´qTaZ]^VW[T`VcZ̀Z^TdVYTcgh^Ygf[YTf[T]Vb_YV^[^T`_Y[h^T
fTÌVmVc_cZoT̀VTfÌgtY[T
³´q³qT§YZ^VYZ]TdVYTV]^[tfZYTVfT]Vb_ZWVh^T̀VfT¤f[T̀VTaVb_YV^[^T
T¦_]^ZsZc[cZoq{

{
x{|~{{ÐwÑx{~{|x{|~{~{Ñx{{x{~{|w~{x|{zÍxáxz{|xz|~{w~£{
Ñx{~{~{xzx{w~{y~Î~{w~{{|xx|{zw~Ï{
{
½no·½·¹®¹¼½··½z·¹~¹º¹¼z·¾t·½·½y·º©myz·À¾·¼½·y¹·ú¨½·¼½·nº¹mmnz½o··o¹mnz½o·½·½y·zº¼½·
ozmn¹yú·mz·y¹·on}n½½·º½¼¹mmnpù··¬¾tw·½y·ª{nz·¼½·¹~ynm¹mnp·¼½y·½¹y·l½mº½z·Àr¾sÀqqx¼½·¾|·¼½·
zmº½x·~zº·½y·½·o½·½o¹y½m½·y¹o·¼no~zonmnz½o·{©n{¹o·¼½·o½}ºn¹··o¹y¼·½·y¹o·zº¹o·¼½·mzoºmmnpù···
·
<hm{~ynº·y¹·zyn}¹mnp·¼½·½y¹zº¹º·½y·~y¹·¼½·o½}ºn¹··o¹y¼·½·½y·º¹¹z·mz·½y·¹ym¹m½··mz½n¼z·
½o¹y½mn¼zo·½·y¹·zº{¹n¹·¼½·~º½½mnp·¼½·ºn½o}zo·y¹zº¹y½ox·½·~¹ºnmy¹º·~zº·m¹º½m½º·¼½··mz½n¼z·
º½¹y··¹¼½m¹¼z·¹·yzo·ºn½o}zo·½o~½m©nmzo·~¹º¹·y¹·o½}ºn¹··y¹·o¹y¼·¼½·yzo·º¹¹¹¼zº½o·¼½·yzº¹·z·~zº·z·
¹¼¹~¹ºo½·¹·y¹o·m¹º¹m½º©onm¹o·~¹ºnmy¹º½o·¼½·y¹o·¹mnn¼¹¼½o·z·yzo·~ºzm½¼n{n½zo·¼½o¹ººzyy¹¼zo·z·¼½y·
½zºz·¼½·yzo·~½ozo·¼½·º¹¹z···
·
Lh1m{~ynº·y¹·zyn}¹mnp·¼½·º½¹yn¢¹º·½y·o½}n{n½z·¼½y·~y¹·¼½·o½}ºn¹··o¹y¼·½·½y·º¹¹zx·mz·½y·¹ym¹m½··
mz½n¼z·½o¹y½mn¼zo·½·y¹·zº{¹n¹·¼½·~º½½mnp·¼½·ºn½o}zo·y¹zº¹y½o·

·
¨[fTcgWT]Ì[dYVcZ[iT]ÌV]^[tfVZmTcgWT[TgtfZb[cZoTVWdYV][YZ[fë{
{
ñ{ x{xwx{|~|xx{w~|{Â|x{w~{¡~~zxz{
ñ{ ~{|x|zx{|x{y|xzx{x{x{w{z~x{~{y~~z{Ñ~{~|{~~z{w~{|~{wÑ~~z{zxz{wx{
Ó~{{~y{y~Îz{~{~|{Â|x{w~{¡~~zxz£{
{
aZ]^VW[T̀VT]Vb_ZWVh^TZTcgh^YgfT̀VfT¤f[T̀VTaVb_YV^[^ë{
{
[OT¡~~z{w~{|~{wÑ~~z{zxz{wxÏ{
ñ{ ÐzÍxáxz{ßz~{w~{ÆyÎx{{Æz|{~{|x{~{Ñ{w~{|x{zxz{w~{{~{zxz{wÑ~~z{yz{
w~{~Î{~{x{|x{Ñ~ðx{{y~wzxz{y|xÑxwx{y~~zÓ{~zx|{{~~z{{w~{zz~{|~{
zxz{wx£{
{
tOT¡~~z{w~{Ó~{{~yÏ{
ñ{ ÐzÍxáxz{ßz~{w~{z|{w~{Ó~{{~y{~zx|Ó{{~~z{x{|x{½m½~mnp·¼½·y¹·¸¹nºn¹{x{
wÑ~~z{yz{w~{~Î{{yz~~z{x{|x{Ñ~ðx{{y~wzxz{y|xÑxwx{y~~zÓ{~zx|{{
~~z{{w~{|~zxz{w~{|x{xÓx{wx£{
{
cOT¡~~z{w~{|x{w~zx{w~{zxz~{zxz~{{z~x||xw{xzÕÏ{
ñ{ x{|{|zw{w~{w~zx{y~{yxz{w~|{Æzxzzx{x{¡zxz~{{z~x||xw{xzÕ{x{{|x{~zx{
w~{w~zx{zÑx{vÎ{Ñx{~z£{w~{|x{~{~x|zÝxÓ{zÍxáxz{|x{xzx{w~{
w~z{x~wzxz{{vz~{y~{yxz{w~|{z~~xz{~{~Ñ|~z~{{~Î~{w~{ÍzÑx{wx~z{xz~£{
ñ{ v{x~z{~Ñ~z~{x|{zxz{w~|{Â|~{w~{Æw{x~x{~|{w~z{w~{woºmº¹·¯º}¹n¢¹n¹{w~{|x{
{~{w~Ñ~~{{|xÑ~{|~{~yx|zxz{Ñ{ÂÓz~{Â~w~z{{Â~{y~|{x|{~{
~Ó{|x£{
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6'¹6$;'*:+7&*+:*;'(<-$(7'#8$((<&$=*;&'~+:<7'*7'#+7%<7$.'#*'7*.}*+7'+?+;+-7'*;';<=9.*'76~+-+*;&A'$+:>'-<='
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úÉúÃÀùËÃÉÅüÆËÅÄËôÆÅÂÆ¿Àú
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ØÙÙÙÙÙÙÚ £©¨§¢©¡§
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ûÜÜÑÜ Ý
ÃäàèåããâéóâçäèâÝóåàâëçÏ

¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ûÜÑÜÜ á
äààåàäåéæñàáäóåçäáíäéäóåçäàåë
äààñóñéâóåëìèâíÝëÅåÁåàëå2
íàåæäêàâçäóäìáÝéèäèòåâóåëáÝéèäèòå
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ûÜÑÒÜ Ý
äãâëäâéèåàáâèåéèâáíÝãëìäáñàèâè0äêãååé
óåÝÝëñëèñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ûÜÑõÜ Ý
úåé2äãëåòÝàåèäèçâàçÝãäàóåóâäáÏÓÜçáì
äáñàèâè0äêãååéèàåëÝëñëèñèäãáåéè
çñããñçäóäÏ
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ûÜÑþÜ Ý
úåé2äãëåòÝàåèäèèàâäéòÝãäàóåöÜçáóå
çñëèäèìäáñàèâè0äêãååéèàåëÝëñëèñèäãáåéè
çñããñçäóäÏ
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ûÜÑöÜ Ý
Ãñéëåé2äãâè0äçâ3Ï




































÷ìÒõÂÝàñë
ÅÀÆÃÀùËÈÉÅÄôÉôüÆËÄ¿ÂÂÆ¿Àú

õÓì÷ÒÂÝàñë
üÆË¿ËÅÄËôúÉúÃÀùËÅÀ¿ËÅÄËôÎÀú
ÂÆ¿Àú

ÑûìõÓÂÝàñë
Ä¿ÂÄýÂÃÀùËüÆË¿ËÅÄËôúÉúÂÆ¿Àú

ÑÜìûþÂÝàñë
ÎÂÆÃÀùËÄ¿ÂÅÄËôÃÉÅÃÂÆ¿Àú

ÑÜìøþÂÝàñë
ÎÂÆÃÀùËÈÆÉÄËÅÄËôÃÉÅÃÂÆ¿Àú

õìøõÂÝàñë
üÆËÄ¿ÂÃÀùËÈÆÉÄËÅÄËôüÆËÄ¿Â
ÂÆ¿Àú

ÙÙÙÙÙÙ§£Ú¢©¨¨©¡§£Ú¦§Ú§£©¨Ú¬§ª§£ § £ Ú¢©
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÜõÜ Ý
Ãäêâéäáñéñêãñçóåû÷õ7ÒûÒ7Òõþçáì
ÓÒÓìÑöÂÝàñë
óÝåëíåçåëäåãåòâàåéèàåíãäçäóåóÝè7äì úÉúôÃÂÅÄúÈÉÅÄôÉôúÉúÃÀùËÎÉúúÂÄ
íãäçäèÝàçäñâéñóñàóåèäéçêäâ7ìçäãæäóñà
ÂÆ¿Àú
åãçèàâçóåþÜÊÏìãääêñäáêóÝåëäâ7åèåëì
âéèåààÝíèñàâóñëåéóñããëìäáñàèÏåé÷Ýëñëì
èñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÑõÜ Ý
Ãäêâéäáñéñêãñçóåû÷õ7ÒûÒ7Òû÷çáì
õÒþìöÜÂÝàñë
äáêæâéåëèàäóåÑÜÜ7ÑÜÜçáìäáñàèâè0äêãå
üÆËÄ¿ÂôÃÂÅÄúÈÉÅÄôÉôÃÉÅÃÃÀùË
åééñÝÝëñëìèñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
úÂÄËÅÄËÂÆ¿Àú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÑ÷Ü Ý
ÃäêâéäàåáñãçäêãåóåÑ÷Ü7ûÒþ7ÒûÜçáóå
Ñþûì÷÷ÂÝàñë
ÓáÒëÝíÏåëèàÝçÏóîäçåàòäãäéâè0äèì
ÃÂÅÄÃÉÅüÆËÅÄËôÄ¿ÂúÃÀùË
çñêåàèäóå7äíäòäãäéâè0äóäàåæñà8äóä
ÅÀ¿ËÅÄËôÅÀÆÂÆ¿Àú
äáêíåàæâãëóîäçåàìíñàèäóå7äíäóîäçåàóå
ÑááóåøÜ7ÒÜÜçáäáêæâéåëèàäæâ7äóå
çàâëèäããóåÓááÏìäáñàÏÑÜÝëñëìèñèÏ
çñããñçäóä
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÒÑÜ Ý
ÃäêâéäóåÒÑÜ7õ÷Ò7ÒûÜçáóåÑÜÏûáÒ
þöõìÜÑÂÝàñë
ëÝíÏåëèàÝçÏóîäçåàòäãäéâè0äèìçñêåàèäóå ÃÉÅÃôÃÂÅÄúúÂÄËÅÄËôüÆËÄ¿ÂÃÀùË
7äíäòäãäéâè0äóäàåæñà8äóääáêíåàæâãë
ýÂ¿ÀÆÅÂÆ¿Àú
óîäçåàìíñàèäóå7äíäóîäçåàóåÑááóå
øÜ7ÒÜÜçáäáêæâéåëèàäæâ7äóåâóàåóåÓ
ááÏìäáñàÏøÝëñëìèñèÏçñããñçäóäÏ
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÒõÜ Ý
ÄäÝãäóåæÝëèääáêçäíäçâèäèíåàäÑÜ
ûøìÓÓÂÝàñë
íåàëñéåëìäáñàèâè0äêãååéïÝäèàåÝëñë
Ä¿ÂÅÄËôÈÆÉÄÃÀùËúÂÉÐËÅÄËôúÉú
èñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
ÂÆ¿Àú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÒþÜ Ý
äéçóåæÝëèääáêçäíäçâèäèíåàäþ
ÒÒìöûÂÝàñë
íåàëñéåëìäáñàèâè0äêãååéóñëÝëñë
ÈÉÅÄôÉôÎÀúÃÀùËúÂÄËÅÄËôÄ¿Âú
èñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
ÂÆ¿Àú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜÒÓÜ Ý
6ñàéáâçàññéåëíåàäçäãæäàáåé1äàëóåÑø
öõìöøÂÝàñë
Êíãäèòâàäèñàââàåããñèòåíàñòàäáäóñà
úÂÄËÅÄËôüÆËÄ¿ÂÃÀùËúÂÄËÅÄËô
äáñàèâè0äêãååéçâéçÝëñëÏ
ÈÆÉÄÂÆ¿Àú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß

õÜûÜÜ Ý
ÄäïÝâããäáåè4ããâçäâéóââóÝäãäáêçãäÝíåà
ûûìþÜÂÝàñë
äàñêäâçäã8äèìäáñàèâè0äêãååéèàåëÝëñë
Ä¿ÂÅÄËôÄ¿ÂúÃÀùËÃÉÅüÆËÅÄË
èñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
ÂÆ¿Àú







¾¿ÀÁÂÃÄÂÅÀÆÃÂÅÄ¿ÂÃÇÈÉÃÊËÌÆÍ¿ÎÉËÏÂÐ¾ÑÒÓÒÔÑÓ


±ÙÙÙÙÙÙ ¬§¡§£© ¦ £¢§¦©
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ÓÜÜÒÜ Ý
6äàáäçâñãäóîÝàòéçâääáêçñéèâéòÝèë
á éâáëñêãâòäèñàâëÏ


























































Ñ÷ÑìÒøÂÝàñë
ÃÂÅÄÅÀ¿ËÅÄËôÆÅÃÀùËÈÉÅÄôÉôÈÆÉÄ
ÂÆ¿Àú


ÙÙÙÙÙÙ®¢§£¡§¬§£¡ £¬§Ú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
öÜÜÑÜÜÜ Ý
Â7èâéèñàóåíñãëåâ7ÝèÃÂóåÓò
çäààåòäóñìäáñàèâè0äêãååéèàåëÝëñë
èñèäãáåéèåâéëèäãäèÏ


õÒìööÂÝàñë
üÆË¿ËÅÄËôÎÀúÃÀùËúÂÄËÅÄËôúÂÄ
ÂÆ¿Àú


¾¿ÀÁÂÃÄÂÅÀÆÃÂÅÄ¿ÂÃÇÈÉÃÊËÌÆÍ¿ÎÉËÏÂÐ¾ÑÒÓÒÔÑÓ
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¯ÙÙÙÙÙÙ¢ ¡¡§£Ú§£¬§¦§¬¤©¨Ú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ÕÛÖÕ  §
ÑÜÜÒÒ Ý
ËàáâããäàåæãåçèäéèäáêèâàåëàåæãåçèäéèëäãäçâéèÝàäìäãíâè
øìÜÜÜ ÷ìø÷ ö÷ìÑÒ
âäãîåëïÝåéäìðñáñãñòäóäëåòñéëÆÅÂôÂÅõöÑ
ÑÜÜûÜ Ý
ÉáíåàáåäêãåÏ
øìÜÜÜ ûõìÑû ÒöûìÜõ
ÑÜÜþÜ Ý
ÁñçóåòÝäéèëóåçÝâàñäáñàèâè0äêãååéïÝäèàåÝëñëÏ
øìÜÜÜ þìöø õÓìÒõ
ÑÜÜÓÜ Ý
ÁñçóåòÝäéèëäéèâèäããäáñàèâè0äêãååéïÝäèàåÝëñëÏ
õìÜÜÜ ûÒìÑø ÑÒøìöÒ
ÑÜÜø÷ Ý
ÁñçóåêñèåëóåëåòÝàåèäèåéòñáäñ¾ÈÃóåáâè1ä
øìÜÜÜ ûÒìÑø Òþöìõõ
çäé2äìäáñàèâè0äêãååéóñëÝëñë
ÑÜÑûþ Ý
ÃâéèÝà3íñàèäæåààäáåéèåëìäáñàèâè0äêãååéïÝäèàåÝëñëÏ
þìÜÜÜ ÑöìÓø øøìõÜ
ÑÜÑöÜ Ý
ù4ëçäàäàåëíâàäè5àâääéèâíñãëÏ
ÑÓìÜÜÜ Òì÷õ õöìÜõ
ÑÜÑøþ Ý
ÃäëçäáêíàñèåçèñàëäÝóâèâÝëìäáñàèâè0äêãååéóåÝ
øìÜÜÜ þìöø õÓìÒõ
ÝëñëÏ
ÑÜÑ÷þ Ý
6äâ7äíàñèåççâ3çñéèàäëñêàååëæñà8ñëìäáñàèâè0äêãååé
õìÜÜÜ þìÓÜ ÒÒìõÜ
ïÝäèàåÝëñëÏ
ÑÜÒÜÜ Ý
ÃâéèÝà3óåëåòÝàåèäèóåëÝëíåéëâ3äáêóñëíÝéèë
ÒìÜÜÜ Ñ÷ìþö û÷ìÑõ
óîäáäààäáåéèìäáñàèâè0äêãååéïÝäèàåÝëñëÏ
ÑÜÒÒÜ Ý
ÃñààâñãäóåëåòÝàåèäèäáêçäêãåóîäçåàóâëíñëâèâÝóå
ÒìÜÜÜ Òìûö õìöõ
èäéçäáåéèâêãñïÝåâòìäáñàèâè0äêãååéëåèÝëñëÏ
ÑÜÒøÜ Ý
Ëáñàèâóñàçñéèàäëñàñããäáêäàé9ëäãêåëçñããì
ÑÓìÜÜÜ ûìöõ þ÷ìøõ
äáñàèâè0äêãååéïÝäèàåÝëñëÏ
ÑÜõÜÜ á úÝêáâéâëèàäáåéèìáÝéèäèòåâóåëáÝéèäèòåóåçäêãå
ûÜìÜÜÜ ÒÜìûû ÓÜ÷ì÷Ü
óîäçåàóåøááäáñàèâè0äêãååéõÝëñëíåàäãéâäóå
âóäðñàâè0ñéèäãäáêèåéëñàëåéåãëå7èàåáëÏ

ÄñèäãÑÏöÜÒìÒÓÂÝàñë

ùÉÊúÂÄôÃÂÅÄúÎÀúÃÀùËÈÉÅÄôÉôúÉúÂÆ¿Àú
























°ÙÙÙÙÙÙ¢ ¡¡§£Ú¡¨¨ ¡¢§¦ Ú
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ÕÛÖÕ  §
ÒÜÜÒÜ á ÂëçäãäóåóñëèàäáëáñóÝãäàÏ
ÑÜìÜÜÜ õÜìÒö õÜÒìöÜ
ÒÜÜÓÜ áÒ Ääíäåéçä1äêãååéæÝëèäÏ
ÑÜìÜÜÜ Òûì÷ö Òû÷ìöÜ
ÒÜÑÜÜ áÒ äëèâóäóåíàñèåççâ3çñáíñëèíåàí5àèâçëóåÑÏþáÏ
ÑþìÜÜÜ ÒÓìûþ û÷þìÒþ
äáñàèâè0äêãååéÝâèÝëñëäààâñëèàäóñëçäóäÒÏþáÏ
íãäèäæñàáäóåæÝëèäâíãâéèäáñàèâè0äêãååéçâéçÝëñë
æâéëâèñèáÝéèäèòåâóåëáÝéèäèòåïÝäèàåá5óÝãëÏ
ÒÜÑûÜ á Ðäàëäåàèâçäãåéá5óÝãëóåÑÜ7þáÏçñáíñëèñëíåà
ÑÜìÜÜÜ ÑÓìÑÜ ÑÓÑìÜÜ
ëÝíñàèëáñàóäëëäíåëçäéèäáñàèâè0äêãååéâéèÝëñëâ
74àçâääáñèâè0äêãååéïÝâé0åÝëñëìæâéëâèñèçñããñçäçâ3
âóåëáÝéèäèòåïÝäèàåá5óÝãëÏ
ÒÜÑÓÜ áÒ Ðäàëäçñããñçäóääéâåããóåæñà1äèíåàäíàñèåççâ3óå
ÒþìÜÜÜ ûì÷Ü ÷öìþÜ
êÝâèëâíäèâëâéèåàâñàëæâéëâèñèóåëáÝéèäèòåäáñàèâè0äêãå
åéÝâèÝëñëÏ
ÒÜÑöÜ á ÄäéçäóîäóåàèéçâäñäêäãâëäáåéèóîÑáóîäã8äóääáê
þÜìÜÜÜ ÒìõÑ ÑÒÜìþÜ
áäããäóåíñãâåèâãèäàñé1äìæâ7äóääÑáóåãíåàáåèàå
äáêëÝíñàèëóîäçåà
ÒÜÑøÜ á Ääéçäá5êâãìóåÒáóîäã84àâäìóîäçåàòäãäéâè0äèìäáê
ÒøÜìÜÜÜ öìþþ ÒÏÑÑõìÜÜ
áäããäåãåçèàñëñãóäóäóå÷Ü7ÑþÜááâóåõìþâûìþáá
óåÎìêäëèâóñàóåûìþ7ÒáóåèÝêóåõÜááóåÎìæâ7äèä
íåÝëíàåæäêàâçäèëóåæñàáâò3ìâäáêåãóåëáÝéèäèòå
âéçã5ë
ÒÜõÜÜ á äàäéääéçñàäóäóåíàñèåççâ3ìçñáíñëèäíåà
øÜìÜÜÜ øì÷ø öÑøìõÜ
òÝäàóäçÝåàíñëóåëåòÝàåèäèèåãåëç5íâçëçñããñçäèëçäóä
Òìþáäáñàèâè0äêãåëåéøÝëñëìæâ7äèëíåàåëèàåé2ääã
æñà1äèìíäëëäáäéëâèàä åëëåàâéèåàáåóâæñàáäèíåà
êäàäéäóåèÝêóîäçåàóåãñéòâèÝóÒìþáäáñàèâè0äêãååé
ÑÜÝëñëìíâéèäèäãæñàéÏ
ÒÜÑ÷þ á Ääéçäá5êâãáåè4ããâçäóåÒìþáóåããäàò4àâäâÑá
ÑÑÜìÜÜÜ ÓìþÑ öÑÓìÑÜ
óîäã84àâäâäáêåãóåëáÝéèäèòåâéçã5ë

ÄñèäãõÏ÷ÓþìÑþÂÝàñë

üÆËÄ¿ÂùÉÊÅÀÆôÃÂÅÄúúÂÉÐËÅÄËôÃÉÅÃÃÀùËüÆÉÅýÂÂÆ¿Àú
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ØÙÙÙÙÙÙÚ £©¨§¢©¡§
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ÕÛÖÕ  §
ûÜÜÑÜ Ý
ÃäàèåããâéóâçäèâÝóåàâëçÏ
ÒìÜÜÜ ÷ìÒõ Ñøìõø
ûÜÑÜÜ á äààåàäåéæñàáäóåçäáíäéäóåçäàåëäààñóñéâóåëì
ÑõìÜÜÜ õÓì÷Ò ÓþÓìøø
èâíÝëÅåÁåàëå2íàåæäêàâçäóäìáÝéèäèòåâóåëáÝéèäèòå
ûÜÑÒÜ Ý
äãâëäâéèåàáâèåéèâáíÝãëìäáñàèâè0äêãååéóåÝÝëñë
ÑÓìÜÜÜ ÑûìõÓ ÒÑþìûÓ
èñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
ûÜÑõÜ Ý
úåé2äãëåòÝàåèäèçâàçÝãäàóåóâäáÏÓÜçáìäáñàèâè0äêãå
ûìÜÜÜ ÑÜìûþ ûÑìÜþ
åéèàåëÝëñëèñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
ûÜÑþÜ Ý
úåé2äãëåòÝàåèäèèàâäéòÝãäàóåöÜçáóåçñëèäèì
ûìÜÜÜ ÑÜìøþ ûÒìþþ
äáñàèâè0äêãååéèàåëÝëñëèñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
ûÜÑöÜ Ý
Ãñéëåé2äãâè0äçâ3Ï
ÑõìÜÜÜ õìøõ ÓöìöÓ

ÄñèäãÑÏÜÒÒìÜøÂÝàñë

ùÉÊÈÉÅÄôÉôÎÀúÃÀùËýÂ¿ÀÈÆÉÄÂÆ¿Àú

ÙÙÙÙÙÙ§£Ú¢©¨¨©¡§£Ú¦§Ú§£©¨Ú¬§ª§£ § £ Ú¢©
¡ÛÖ ¤ÕÖ× ¬ÞÖÞÖß
ÕÛÖÕ  §
õÜÜõÜ Ý
Ãäêâéäáñéñêãñçóåû÷õ7ÒûÒ7ÒõþçáìóÝåëíåçåëä
ÑìÜÜÜÓÒÓìÑö ÓÒÓìÑö
åãåòâàåéèàåíãäçäóåóÝè7äìíãäçäèÝàçäñâéñóñàóåèäéç
êäâ7ìçäãæäóñàåãçèàâçóåþÜÊÏìãääêñäáêóÝåë
äâ7åèåëìâéèåààÝíèñàâóñëåéóñããëìäáñàèÏåé÷Ýëñëì
èñèäãáåéèçñããñçäóäÏ
õÜÑõÜ Ý
Ãäêâéäáñéñêãñçóåû÷õ7ÒûÒ7Òû÷çáìäáêæâéåëèàäóå
ÑìÜÜÜõÒþìöÜ õÒþìöÜ
ÑÜÜ7ÑÜÜçáìäáñàèâè0äêãååééñÝÝëñëìèñèäãáåéè
çñããñçäóäÏ
õÜÑ÷Ü Ý
ÃäêâéäàåáñãçäêãåóåÑ÷Ü7ûÒþ7ÒûÜçáóåÓáÒëÝíÏ
ÑìÜÜÜÑþûì÷÷ Ñþûì÷÷
åëèàÝçÏóîäçåàòäãäéâè0äèìçñêåàèäóå7äíäòäãäéâè0äóä
àåæñà8äóääáêíåàæâãëóîäçåàìíñàèäóå7äíäóîäçåàóå
ÑááóåøÜ7ÒÜÜçáäáêæâéåëèàäæâ7äóåçàâëèäããóåÓ
ááÏìäáñàÏÑÜÝëñëìèñèÏçñããñçäóä
õÜÒÑÜ Ý
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dt

[\]^_`abcdef̀

^_`|`ek
_`abcdef̀

[`ddk
dekl
xiob
p

xio

f
s
c
z
b
[
k
d
k
^
k
[`ddkde

[`ddk
dek_
lkso
dk}`
~xi
[`~
s

_`
_
k
n
d
`
l
k
e
d
k
d
[`d

^_`|`ek
_`^`b

s
~
`
[
i
x
~
`
}
k
d
o
[`ddkdek_lks

[\©y}\[ªr][«ga¬g}]g

x_kex
[`ddkdeky

[`d
kdev
\idfp
gz~
kdfp
f}fj
x_

[`ddk
devw
_xo
[_bnekbonx__`abcdef̀
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ANNEX 11 – INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

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

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

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

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

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al
Llibre de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves
instruccions d’ús i manteniment específiques.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Incidències extraordinàries:
Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les
mesures adients.

•

•

•

Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construït.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.

Els usos previstos a l’edifici són els següents:
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Ús principal:
Centre Cívic

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
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Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilització exigit.

•
•

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

Subcategoria d’ús

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
A1
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
A Zones residencials
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
A2
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
B Zones administratives
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C1
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C2
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
Zones de reunió (llevat
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
les superfícies
en museus, etc.
C3
C corresponents als
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
usos A,B i D)
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C4
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C5
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones comercials
D1
Locals comercials
D
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)
2 – (200)

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

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)
–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–

–

–

1,6 - (160)

1– (100)

2 – (200)

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

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

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

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

1,6 - (160)

Manteniment elements estructurals d’acer

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

Per tal de mantenir l’estructura metàl.lica en condicions òptimes durant la seva vida útil es recomanen les
següents contingudes en aquest apartat.
L’estructura metàl.lica es troba en el cos del gimnàs. Tots els elements estructurals resten a l’interior de
l’espai, es a dir no estan sotmesos a l’ambient exterior. En aquestes condicions es recomanen les
següents accions de manteniment:
Elements vistos:
Cada 5 anys: Inspecció ocular observant l’absència d’oxidacions, deformacions, o l’existència d’elements
sotmesos a humitat continuada. Cas de detectar-se deficiències es procedirà a la seva reparació. En cas
d’existir oxidacions o humitats es procedirà a la localització i reparació de les causes que hagin produït
aquests efectes. Cas de detectar-se deformacions, caldrà analitza el seu orígen i empendre les accions
necessàries per a evitar una minva de la seguretat estructural. Durant les operacions d’inspecció es
comprovarà visualment el bon estat de les soldadures, que no han de presentar fissures, deformacions.
Cas de detectar-ne es procedirà a determionar-ne la causa i refer-la.

NO

Característiques de vehicles especials: ........
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Elements ocults registrables:
Cada 2 anys: a través dels registres o del desmuntatge de peces practicables, es procedirà a uns
inspecció ocular observant l’absència d’oxidacions, deformacions, o l’existència d’elements sotmesos a
humitat continuada. Cas de detectar-se deficiències es procedirà a la seva reparació. En cas d’existir
oxidacions o humitats es procedirà a la localització i reparació de les causes que hagin produït aquests
efectes. Cas de detectar-se deformacions, caldrà analitza el seu orígen i empendre les accions
necessàries per a evitar una minva de la seguretat estructural. Durant les operacions d’inspecció es
comprovarà visualment el bon estat de les soldadures, que no han de presentar fissures, deformacions.
Cas de detectar-ne es procedirà a determionar-ne la causa i refer-la.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més,
aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant,
els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant
les operacions de manteniment.

Elements ocults no registrables:
Cada 2 anys: es procedirà a fer una revisió de tots els elements constructius situats a l’entorn o proximitat
de les estructures metàl.liques, per tal de detectar símptomes que posin de manifest alguna disfunció o
patologia. En aquest sentit caldrà posar especial atenció en la presència d’humitats, o taques d’òxid. Cas
d’existir, caldria detectar-ne la causa i procedir a la seva reparació, de forma prévia a la reparació de
l’element estructural que pugués estar afectat.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes,
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que
no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.

Operacions de repintat:
En absència de defectes sobre els elements estructurals es recomana la previsió de dur a terme un
repintat periòdic cada 10 anys. Aquest repintat podrà ajornar-se per decissió tècnica si en les inspeccions
periòdiques es verifica el seu bon estat. Tammateix, en les operacions de reparació que siguin
necessàries, es duran a terme els repintats oportuns. Cas que en les inspeccions anteriorment definides
es detectés un envelliment de la pintura protectora, es procedirà a programar un nou repintat dels
elements que es consideri necessaris.

Incidències extraordinàries:
•

•

Observació final
Cas de detectar-se fuiotes d’aigua o infiltracions a través de coberta, tancaments o paviments, caldrà
esbrinar la seva posible afectació a elements estructurals i actuar en conseqüència per a garantir el bon
comportament de l’estructura.

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

Cobertes
II.- Instruccions de manteniment:
I.- Instruccions d’ús:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
Coberta invertida no transitable amb acabat de grava- ús manteniment
Coberta invertida transitable amb acabat de terrazzo- ús sala instal.lacions

Situació:
Edifici
Edifici

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

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

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
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l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.

Zones interiors d’ús comú

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).

I.- Instruccions d’ús:

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes,
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element
aliè.

Neteja:

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció,
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Incidències extraordinàries:
•

•

•

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

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

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).
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Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel
seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

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

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del
municipi així ho especifica).
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:
•

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.

Instal·lació d’aigua
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Tipus de subministrament:
Subministrament d’aigua potable per connexió a xarxa pública i comptador individual
Situació clau general de l’edifici:
Al costat del comptador, a la sala de perruqueria
Tipus comptadors:
Situació:
Comptador individual DN 65 2 ½”
Armari façana Sud-Oest

•

•

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

•
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al
responsable designat per la propietat.

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

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel
fabricant.
Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de
l’aigua calenta sanitària.

Instal·lació d’electricitat
I.- Instruccions d’ús:

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
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Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
Armari façana Sud-Oest
Tipus comptadors:
Comptador individual TMF-10

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

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

Instal·lació de gas
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el
manteniment.
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc
per a penjar-hi objectes.
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple, la
part posterior del forn.
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació.
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local
o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució
per part d’un instal·lador autoritzat.

Incidències extraordinàries:

Neteja:

•

•

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

Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets
Incidències extraordinàries:
•

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

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

•

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

II.- Instruccions de manteniment:
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Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.

•
•

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Instal·lació de desguàs

•
•
•

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

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

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de
desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva
freqüència.
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Neteja:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre
d’acord amb les instruccions del fabricant.

Neteja:

Incidències extraordinàries:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.

•

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

Incidències extraordinàries:
II.- Instruccions de manteniment:
•

•
•

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

II.- Instruccions de manteniment:

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

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.

Instal·lació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.

Condicions d’ús:

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
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No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat.
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci
el manteniment o instal·ladors autoritzats.

Condicions d’ús:
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de
l’operadora contractada.

Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
Incidències extraordinàries:
•
•

•

Instal·lació de porter electrònic
I.- Instruccions d’ús:

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

II.- Instruccions de manteniment:

Condicions d’ús:

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.

La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.

•

Inspecció i revisió dels aparells elevadors.

Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació.

Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres
desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les
actuacions oportunes.

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus
II.- Instruccions de manteniment:
I.- Instruccions d’ús:
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.

Instal·lació d’aparells elevadors
I.- Instruccions d’ús:
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Condicions d’ús:
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Tipus de recollida municipal:
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En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres.
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats.
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels
desguassos.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
•

•

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.
Incidències extraordinàries:
•

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

II. Instruccions de manteniment:

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

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

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.

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

Instal·lació de protecció contra incendis
I.- Instruccions d’ús:

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

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

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

Instal·lació de ventilació
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).

Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.

Sistema o aparells instal·lats:
Extintors
Polsadors d’alarma
Detector de fums
Sirena exterior
Central d’alarma
Extinció automàtica de la campana

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.

Situació:
Repartits per l’interior del centre segons plànols
Repartits per l’interior del centre segons plànols
Repartits per l’interior del centre segons plànols
A la façana del centre
A la sala d’instal·lacions
A la cuina

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

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

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

Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària
I.- Instruccions d’ús:
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Consideracions d’ús :
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgència, al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant,
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
•
Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components.
• Revisió general de la instal·lació.
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1
MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,44000

€

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,19000

€

C1103331

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

68,57000

€

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

62,60000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

70,92000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,02000

€

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

82,27000

€

C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

110,82000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

49,41000

€

C1315020

H

Retroexcavadora mitjana

58,62000

€

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

43,69000

€

C13161E0

h

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

47,05000

€

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

56,85000

€

18,54000

€

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

49,84000

€

65,42000

€

A0121000

h

Oficial 1a

23,30000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

22,70000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

22,70000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

22,70000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

23,08000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

22,70000

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

23,11000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

22,70000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

22,06000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

23,06000

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

18,54000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,45000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

23,45000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

17,94000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

27,19000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

8,48000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

20,15000

€

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,50000

€

C133M0Q0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador

43,07000

€

h

Camió per a transport de 12 t

37,38000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

20,15000

€

A0135000

h

Ajudant soldador

20,23000

€

C1501800

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,15000

€

C15018MJ

h

Camió per a transport de 12 t

36,61000

€

A013A000

h

Ajudant fuster

20,31000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,25000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

20,15000

€

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

43,44000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

16,80000

€

C1503300

h

Camió grua de 3 t

41,77000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

16,71000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t

54,46000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

36,80000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

20,12000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

20,12000

€

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

48,40000

€

C150MC30

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

13,42000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

16,74000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,13000

€

A0140000

h

Manobre

18,95000

€

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

150,65000

€

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,65000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,60000

€

C1704100

A016P000

h

Peó jardiner

21,18000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,66000

€

h

Formigonera de 250 l

2,69000

€

75,75000

€

8,51000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,95000

€

C1705700

MO043

h

Oficial 1ª ferrallista.

22,70000

€

C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

MO044

h

Oficial 1ª encofrador.

24,24000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

MO045

h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

23,76000

€

C1RA29MJ

m3

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

17,00000

€

MO047

h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.

23,76000

€

C1RAP1MJ

m3

€

h

Ajudant ferrallista.

20,15000

€

Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

66,99000

MO090
MO091

h

Ajudant encofrador.

21,54000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,16000

€

MO092

h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

21,08000

€

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,65000

€

MO094

h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

21,08000

€

C2005000

h

Regle vibratori

4,28000

€

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,16000

€

C200F000

h

Màquina taladradora

3,25000

€

C200K000

h

Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada

13,12000

€

MO112

h

Peó especialitzat construcció.

19,60000

€

MO113

h

Peó ordinari construcció.

18,90000

€
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C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,03000

€

B0111000

m3

Aigua

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,42000

€

B0310020

t

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

CR11B750

h

Trituradora de branques

CRE23000

h

Motoserra

MQ01EXN010I

h

Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de 37,5 kW.

MQ03PII010S

U

Transport, posada en obra i retirada d'equip complet per a perforació de piló barrinat i formigonat
per tub central de barrina, CPI-8, a una distància de fins a 50 km, neteja i retirada de sobrants.

MQ03PII108A

h

Equip complet per a perforació de piló barrinat i formigonat per tub central de barrina, CPI-8.

MQ05MAI030

h

Martell pneumàtic.

1,62000

€

Sorra de pedrera per a morters

16,86000

€

1,53000

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,50000

€

121,35000

€

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

15,71000

€

3,05000

€

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

17,64000

€

76,71000

€

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

17,28000

€

4.706,38000

€

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

17,66000

€

B0312500

T

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

18,69000

€

121,94000

€

B0313000

t

Sorra de marbre blanc

107,59000

€

6,85000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,14000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

17,35000

€

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

16,01000

€

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

15,68000

€

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

13,64000

€

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

18,32000

€

B033R500

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

10,19000

€

B033RJ00

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

10,44000

€

B0351000

t

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

22,97000

€

B03E1440

m3

Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs

88,79000

€

B0512401

t

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

100,28000

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

155,48000

€

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,09000

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,30000

€

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,80000

€

B0604220

M3

Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

54,02000

€

B0641080

m3

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

50,55000

€

B064300B

m3

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

57,81000

€

B064300C

m3

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

57,81000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,73000

€

B065710C

m3

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,76000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

63,88000

€

B065960J

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

66,43000

€

B065E85B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

77,39000

€

B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

56,31000

€

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

55,72000

€

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

58,42000

€

MQ05PDM010C h

Compressor portàtil elèctric 9 m³/min de cabal.

20,58000

€

MQ06BHE020

h

Bomba estacionària, per a bombament de formigó.

39,03000

€

MQ08SOL020

h

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

3,00000

€
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B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,46000

€

B0CHQ163

m2

Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, amb perforacions circulars al portell i 25 a 35
% de coeficient de perforació

16,48000

€

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

35,74000

€

B0CHS78K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

4,99000

€

B0710250

t

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

29,39000

€

B0CHT24H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

4,63000

€

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

0,27000

€

B0CHTF3K

m

5,45000

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,75000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda

B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

15,07000

€

B0CU39DA

m2

Tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida

7,94000

€

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

3,86000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,37000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,14000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

220,50000

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,03000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,10000

€

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

21,83000

€

1,24000

€

16,76000

€

B0A216C6

m2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 12 mm de pas de malla i de D 1,1 mm

1,46000

€

B0D629A0

B0A31000

kg

Clau acer

1,32000

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

1,63000

€

B0D74100

m2

Tauler elaborat amb contraplacat fenòlic, de 22 mm de gruix, per a 1 ús

B0A33300

cu

Tatxes d'acer de 30 mm de llargària

2,50000

€

B0DF7G0A

U

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

0,98000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,03000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,67000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,05000

€

B0E244D1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x130x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,70000

€

B0E244F6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,83000

€

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,04000

€

B0E244W6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,61000

€

B0E247W6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 300x300x174 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,91000

€

B0EA3416

u

Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

0,69000

€

B0EAA4F6

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x150 mm, de cara vista, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 color gris

1,13000

€

B0EAA4L6

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 color gris

1,34000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,17000

€

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B0F1E2AL

u

Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,11000

€

B0F96840

u

Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm

0,53000

€

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,16000

€

B0FH3163

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,80000

€

B0FHC191

m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

26,13000

€

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,15000

€

B0A61500

u

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

0,09000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

3,72000

€

B0A75700

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,28000

€

B0A75900

u

Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior

0,32000

€

B0A75C00

u

Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior

0,42000

€

B0A75X00

u

Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior

0,26000

€

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,56000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,58000

€

B0B34132

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,44000

€

B0C5UA80

m2

Placa nervada acústica de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat
tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm

19,73000

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,20000

€

B0CCCC01

m2

Placa de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat tipus KANUF
AQUAPANEL INDOOR o equivalent,

16,65000

€

B0CCHL3H

m2

Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada
ocupant tota la superfície i vel , placa de 12,5 mm de gruix ,segons la norma UNE-EN 14190 , amb
un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons la norma UNE-EN ISO 11654, i reacció al
foc A2-s1, d0

17,73000

€

B0CE4015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè

65,24000

€

B147UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,27000

€

B0CH89A0

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 de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 37 i 70 cm4 i una massa
superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis de color especial, segons la norma UNE-EN 14782

11,08000

€

B147UE40

u

495,67000

€

B0CHCC01

m

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn de 200º amb
color RAL a escollir,

26,38000

€

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1
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u

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

53,85000

€

B44ZJ036

kg

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,75000

€

B4PRCC01

m

B4PRCC02

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,12000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

31,07000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,19000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, 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)

22,98000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

72,81000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,56000

B2RA66MJ

B2RA68MJ

B2RA69MJ

B2RA71MJ

B2RA73MJ

B2RA75MJ

B2RA7LMJ

u
t

t

t

t

t

t

m3

€
€

€

€

€

3,06000

€

B2RA8EMJ

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,08000

€

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

82,52000

B43GL410

m3

m3

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
NP3 (UNE-EN 351-1)

625,88000

Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP 3

911,66000

€

€

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 galvanitzat

1,64000

€

B44Z5026

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,77000

€

B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,16000

€

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

1,15000

kg

74,56000

€

m

Subministrament i muntatge de petja de la casa Norten o equivalent

63,49000

€

B4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent

66,50000

€

B4PRCC04

u

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m de llargada de la casa Norten o equivalent

79,83000

€

B4PZB000

dm3

Neoprè sense armar per a recolzaments

18,67000

€

B4Z23AA0

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm
d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm de
secció

2,46000

€

B4Z23FA0

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm
d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm de
secció

2,58000

€

B5ZFCC01

u

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat

34,52000

€

B5ZFQS00

u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle
per a soldar la impermeabilització

10,61000

€

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,25000

€

B61Z2GVA

u

Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm, en forma d'L, de 50x250 mm amb volandera
de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants,per a traves de parets

8,90000

€

B66AB00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar divisòria entre cabines sanitàries

79,24000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,85000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,83000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,49000

€

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2

9,09000

€

B7711M00

m2

Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2

0,48000

€

B7713260

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 52 a 64 g/m2

1,69000

€

B7713281

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

2,55000

€

B7761252

m2

Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie

5,98000

€

B7B137B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2

1,07000

€

B7B151D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2

0,62000

€

B7B151J0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,21000

€

B7C100AE

m3

Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar

169,89000

€

B7C29450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte

5,07000

€

B7C944C0

m2

Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 30 mm de gruix amb làmina d'alumini en la
mateixa direcció de les fibres

2,69000

€

B7C9R5M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,49000

€

B7C9R8I0EA97 m2

Panell semirígid de llana mineral de roca per a l'aïllament tèrmic i acústic de tancaments verticals,
segons UNE-EN 13162, revestit per una cara amb paper kraft que fa la funció de barrera de vapor,
de 135x60x6 cm, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK i una resistència tèrmica de 1,75
m2K/W, reacció al foc F i densitat nominal 50 kg/m3, ref. 58538 de la serie Edificació Tècnica de
ROCKWOOL

10,34000

€

B7CJ15B0

m2

Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

29,68000

€

B7CZ1600

u

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim

0,24000

€

€

B44Z5016

B44ZB052

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en ´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o equivalent

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B43BF1A0

€

€

m3

t

1,98000

€

B2RA7LP0

B2RA9TD0
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dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

13,72000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

11,10000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,04000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07000

€

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada

2,58000

€

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

23,21000

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

26,31000

€

B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

1,13000

€

B7ZZ111B

m

Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor

0,91000

€

B83ZA700

m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària

0,96000

€

B844C28A

m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions a tota
la superfície i vel , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964 ,
per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0,65 segons
UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0

28,58000

€

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,62000

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

8,26000

B84Z7850
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m2

m2

BABGPA62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat

231,01000

€

BAQE7175

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

165,45000

€

BAQE7195

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

198,54000

€

BASA71M2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt

221,02000

€

BASA72Q2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 140x210 cm, preu alt

516,23000

€

BASA81P2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt

285,18000

€

BASA82R2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt

635,70000

€

BAU13A30

m2

Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix,
amb una massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de
llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell d'HPL, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior

394,16000

€

BAZ2C946

u

Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1
fulla

72,26000

€

BAZG4130

u

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

25,90000

€

BAZGC2H0

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt

13,87000

€

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

57,84000

€

BB92CC01

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma perforat

23,98000

€

BB92U200

m2

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames

238,87000

€

BC1GG706

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1
(B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral
transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

104,23000

€

BC1KCC02

u

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc d'acero inoxidable AISI 304 acabat satinat
NOFER 08024.S o equivalent. Dimensions: alçada 800 x amplada 600 mm x fons 75 mm. Fixat a la
paret per platina reclinable.
·

209,21000

€

BD135270

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt
elàstic

1,16000

€

BD135370

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt
elàstic

1,48000

€

BD135570

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt
elàstic

1,98000

€

BD135770

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

4,42000

€

€

€

B8635AC5

m2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat esmerilat i tallat a mida

16,20000

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

10,19000

€

B89ZH000

kg

Esmalt ignífug

7,95000

€

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

2,99000

€

B8ASAA00

l

Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat

13,62000

€

B8AZK000

kg

Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0

7,30000

€

B8K4U010

m

Peça d'escopidor per a paret de 30 cm, de pedra de la sènia de 3 cm, acabat tall de fleix, amb
trencaaigües

15,65000

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,13000

€

B8ZA5000

kg

Imprimació ignífuga

5,51000

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,08000

€

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

7,58000

€

B965CC01

m

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN P1 de BREINCO o equivalent, de 20x10 cm

4,03000

€

B9C32324

m2

Terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior

12,56000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,89000

€

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

6,97000

€

BD136170

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic

3,43000

€

B9GZ1210

t

Pols de quars color gris

500,57000

€

BD136770

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

9,32000

€

B9J17100

m2

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural

19,74000

€

BD15UT01

u

174,74000

€

B9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb
acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats

206,96000

€

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems.

BD15UT02

u

242,70000

€

B9U21AA0

m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària

3,27000

€

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

m

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària

6,99000

€

BD1Z4200

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm

2,06000

€

B9U381C0

u

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 120 cm
de llargada model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent,

31,65000

€

BD351430

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

39,27000

€

B9V4CC01
B9V4CC02

u

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 60 cm de
llargada model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent

22,28000

€

BD351630

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó

99,06000

€
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prefabricat
BD35U001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a
l'accés dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb tanca de
seguretat i ganxos per a tracció.

242,70000

BDKZHBB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

46,56000

€

BDKZU010

U

Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada, de 1280x680 mm, amb una
capa d'emprimacio antioxidant, completament treballat a taller i preparat per a la seva fixacio a la
paret del perico amb potes d'ancoratge

45,74000

€

BDKZX60I

u

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm provista de junta estanca de neopré, d'acer
inoxidable AISI 304 amb acabat superficial antilliscant, amb cargols de fixació, tipus CAI-TR-01
60x60 de la firma CAINOX o equivalent

131,06000

€

€

BD3Z2776

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm

23,74000

€

BD3Z2AA8

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm

73,86000

€

BD514DP0

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava

19,61000

€

BD515DJ1

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

18,52000

€

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

16,06000

€

BD515HVM

u

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable AISI 304

18,03000

€

BDW3BA00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

28,07000

€

BDW3BB00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm

50,69000

€

BD5A2D00

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre

2,30000

€

BDW3BC00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm

127,27000

€

BD5H89A8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal

65,32000

€

BDW3E100

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm

1,95000

€

BDW3E200

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

2,26000

€

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

4,71000

BDW3E300

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm

3,16000

€

BDW3E500

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm

5,74000

€

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

7,40000

BDW3E700

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

12,04000

€

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

21,15000

€

BDW3EB00

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm

41,00000

€

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

11,47000

BDW3ED00

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm

64,74000

€

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,24000

€

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

18,13000

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

7,26000

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

13,93000

€

BD7FT350

BD7FT450

BD7FT550

BD7FT650

BD7K3310
BD7K3330

m

m

m

m

m
m

€

€

€

€

€

BD7K3340

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

21,21000

€

BD7K3350

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

33,48000

€

BDDZ9DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

131,00000

€

BDGBAN1

M

Banda de avis canalització

0,11000

€

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

0,11000

€

BDKZ3150

u

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

291,24000

€

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

45,97000

€

BDKZ3171

u

Bastiment i tapa de fundició dúctil de D-250

92,45000

€

BDKZA480

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó
de serveis

312,44000

€

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

0,42000

€

BDY3BB00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm

0,76000

€

BDY3BC00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm

1,91000

€

BDY3E100

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm

0,02000

€

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm

0,04000

€

BDY3E300

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm

0,05000

€

BDY3E500

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm

0,07000

€

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,18000

€

BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,52000

€

BDY3EB00

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm

0,94000

€

BDY3ED00

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm

2,25000

€

BE41A137

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) i l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

46,73000

€

BE41A837

u

Colze de 45° per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

30,62000

€

BE41AQ37

u

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de
diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer
inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

75,27000

€

BE42Q852

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

7,64000

€

BE42Q952

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

10,03000

€

BE42QB52

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

15,75000

€

BE42QC52

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

12,27000

€
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BE42QE52

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

14,95000

€

BE42QF52

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

18,62000

€

BE42QJ52

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

24,09000

€

BE42R310

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de
gruix 0.5 mm

3,18000

€

BE52Q230

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

12,19000

€

BE6R1A00

m2

Xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

10,44000

€

BEA1UT01

u

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de superfície d'absorció i 24 tubs de buit, amb sistema
d'autolimitació de temepratura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C
3,03m2 de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el material
de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió, conjunts de connexió, conjunts de
fixació, purgadors automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN 12975-1.

1.756,18000

€

BEA1UT02

u

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de superfície d'absorció i 12 tubs de buit, amb sistema
d'autolimitació de temperatura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C
1,51m2 de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el material
de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió, conjunts de connexió, conjunts de
fixació, purgadors automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN 12975-1.

1.002,84000

€

BED5020T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2
tubs, de 56,0 kW nominals de potència en refrigeració i 63,0 kW en calefacció, amb ventiladors
axials, compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RXYQ20T de la firma DAIKIN o
equivalent.

12.639,86000

€

BED5100A

u

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor marca Daikin, model ERQ100A, tipus DC
Inverter, amb compressor scroll, per a instal.lacions amb unitats de tractament d'aire (UTA). Cal kit
de vàlvula d'expansió marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de control marca Daikin, mod.
EKEQDCB o EKEQFCB, per a connexió de la unitat exterior ERQ amb la bateria d'expansió directa
del climatitzador. Capacitat nominal refrigeració / calefacció 11.200 / 12.500 W, consum en
refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W (eficiència energètica ´´A´´), i nivell sonor nominal 50 dBA.
Dimensions (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, pes 120 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T.
Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de
Daikin) a caixa de control. Connexions canonada frigorífica Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de calor. Rang de funcionament en refrigeració des dels -5
fins a 46 º CBS, i en calefacció des de -20 fins a 15,5 º CBH de temperatura exterior. Longitud
màxima de canonada fins kit EKEXV de 50 metres, i des kit EKEXV fins UTA de 5 metres. Cabal
d'aire nominal refrigeració / calefacció 6.360 / 6.120 m3 / h, amb adreça de descàrrega horitzontal.
Utilitza refrigerant ecològic R410A.

1.506,44000

€

cabal de 1670 m3/h i una potència a l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu. Pèrdua de càrrega de
48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26 Pa. D'alumini i dimensions: 310x920 mmm,
muntada internament. Parell de 4Nm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1022A2403094025EO109, amb geometria P22 de 3
fileres, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini
separades 2,5 mm, amb connexió de 16 mm i un circuit, per a una potència sensible de 15,9 kW i
una capacitat total de 24,1 kW. Per a un cabal de 4800 m3/h, a una velocitat de pas de l'aire de
2,36 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe F9 de fibra
de vidre de dimensions 2x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 119-300Pa amb el filtre
net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 350 Pa, Pressió càrrega interna 491 Pa, Pressió estàtica total 841 Pa, Pressió dinàmica 75
Pa, Cabal 4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970 rpm), eficiència (EN327)
67,2%, potència elèctrica d'alimentació 1,82 kW, Class Power o PMREF (EN13053) P1 o 2,48 kW,
SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP3 o 1121 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW
i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra
de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa amb el filtre
net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 350 Pa, Pressió càrrega interna 208 Pa, Pressió estàtica total 588 Pa, Pressió dinàmica 75
Pa, Cabal 4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970 rpm), eficiència (EN327)
64,4%, potència elèctrica d'alimentació 1,31 kW, Class Power o PMREF (EN13053) P1 o 1,69 kW,
SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP2 o 900 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i
3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920 mmm,
muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat, amb
actuadors motoritzats modulants de 24 V per a comportes d'impulsió, pressostats diferencials de
50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de condensats SS304 per a la
bateria de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de siemens per als ventiladors
d'impulsió i retorn, control panell de retorn amb sondes de temepratura a la impulsió, al retorn i
exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors
plug fan amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire o pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.
BEDEH041

BED5U001

U

Sistema de gestió centralitzada intelligentTouchManager mod. CM601A51 per a
controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques característiques. Pantalla
tàctil amb plànols de la instal·lació. Servidor web inclòs de sèrie. Programació horària
setmanal/anual.

2.733,78000

€

BED5Y08T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2
tubs, amb calefacció continuadurant els desescarches, de 22,5 kW nominals de potència en
refrigeració i 25,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials, compresssors tecnologia inverter i
refrigerant R410a, tipus RYYQ08T de la firma DAIKIN o equivalent. S'inclou muntatge sobre
silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en
marxa, regulació i proves i la tarjeta de selecció del model fred/calor model BRP2A81.

5.294,76000

€

BEDEH040

u

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 800x1240construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de 42
mm de gruix, amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920 mmm,
muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra
de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa amb el filtre
net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR, tipus Enthalpy o Velocidad
variable, diàmetre 1000mm, Eficiència del 85%, amb un consum del motor de 0,4 kW. Amb un

11.669,05000

€

u

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 680x920construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de
SP45 , amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 2.300 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6 Pa. D'alumini i dimensions: 510x600 mmm,
muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe M6 de fibra
de vidre de dimensions 1x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 102-200Pa amb el filtre
net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR, tipus Enthalpy - Velocidad
variable, diàmetre 700mm, Eficiència del 76,8%, amb un consum del motor de 0,4 kW. Amb un
cabal de 2300 m3/h i una potència a l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu. Pèrdua de càrrega de
231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1025A1901062025EO102, amb geometria P22 de 1
filera, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini
separades 2,5 mm, amb connexió de 12 mm i un circuit, per a una potència sensible de 1,6 kW i
una capacitat total de 3,4 kW. Per a un cabal de 2300 m3/h, a una velocitat de pas de l'aire de 2,17
m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe F9 de fibra
de vidre de dimensions 1x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 113-300Pa amb el filtre
net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega

9.995,39000

€
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€

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge

92,23000

€

U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge

19,42000

€

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 2,8 kw de potència nominal en refrigeració i 3,2 kw en calefacció,
control per cable. model FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques,

1.129,04000

€

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 3,6 kw de potència nominal en refrigeració i 4,0 kw en calefacció,
control per cable. model FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques.

1.191,18000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 5,6 kw de potència nominal en refrigeració i 6,3 kw en calefacció,
control per cable. model FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques.

1.281,46000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 7,1 kw de potència nominal en refrigeració i 8,0 kw en calefacció,
control per cable. model FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques

1.339,71000

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància
i termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica i de 7,5 kW de potència calorífica,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigoríficR410a, model
AQSG71C de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interior FAQ71C i
unitat exterior RZQSG71L3V1,

2.332,84000

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb aletes orientables individualment, d'alumini
anoditzat color blanc, de 200x200 mm, amb comportes de regulació de cabal tipus
CTM-AN+SP+CM(S) de la firma MADEL o equivalent, s'inclou el plènum de xapa galvanitzada amb
embocadura circular per a connexió a conducte.

17,93000

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la dimensió
menor, amb regulador de cabal model BMC/SD de 4000x75 de 'MADEL' o similar d'iguals
característiques.

19,95000

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la dimensió
menor, amb regulador de cabal model BMC/SD de 700x75 de 'MADEL' o similar d'iguals

35,92000

U

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques,

BEDEW003

U

BEDEWUT2
BEDECS25P

BEDECS63P

BEG4E5D6

BEK11A3D

BEK1X012

BEK1X013
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característiques. S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material i accessoris
corresponents.

137,85000

BEDEUX01

BEDECS50P

Data: 11/12/18

MATERIALS

externa 250 Pa, Pressió càrrega interna 605 Pa, Pressió estàtica total 855 Pa, Pressió dinàmica 75
Pa, Cabal 2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640 rpm), eficiència (EN327)
59,8%, potència elèctrica d'alimentació 0,94 kW, Class Power - PMREF (EN13053) P1 - 1,32 kW,
SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP3 - 1224 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i
3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 1,82 m/s, classe M6 de fibra
de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 85-200Pa amb el filtre
net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 250 Pa, Pressió càrrega interna 378 Pa, Pressió estàtica total 628 Pa, Pressió dinàmica 42
Pa, Cabal 2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960 rpm), eficiència (EN327)
64,4%, potència elèctrica d'alimentació 0,66 kW, Class Power - PMREF (EN13053) P1 - 0,99 kW,
SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 20,78 kW
i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa. D'alumini i dimensions: 610x600 mmm,
muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat, amb
actuadors motoritzats ON-OFF de 24 V per a comportes d'impulsió i retorn, pressostats diferencials
de 50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de condensats SS304 per
a la bateria de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de siemens per als ventiladors
d'impulsió i retorn, control panell de retorn amb sondes de temepratura a la impulsió, al retorn i
exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors
plug fan amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire - pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.

BEDECS32P

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

U

u

u

u

u

u

€

€

€

€

€

€

€

BEM3X113

u

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a
descàrrega lliure, amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i
temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent

80,60000

€

BEP31130

u

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col.locar en paret o sostre

45,86000

€

BEU41B31

u

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´

113,58000

€

BEU6U001

u

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

11,14000

€

BEV3UT01

u

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre
consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil / gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per la supressió d'escalfament
posterior del interacumulador d'A.C.S. i / o escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a
sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i / o cèl·lula
solar. Per muntatge a la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com
una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula motoritzada de dues vies tot/res de DN3/4'',
tot el cablejat de control, canalitzacions per al cablejat i tot el material de fixació, connexió i
muntatge.

459,19000

€

BEV3UTG1

u

Display local gràfic de control de les temperatures dels locals de dimensions de 297x420 mm (A3),
d'acord amb l'establert al Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre. Amb pantalla LCD
retroiluminada, amb indicació de la temperatures màximes i mínimes establertes al Decret i la
temperatura real del local. S'nclou el cable de connexió al lloc central de dades, les canalitzacions i
tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

225,23000

€

BEV42001

u

Material per a instal·lació electrica de punt de control

77,06000

€

BEV42002

u

Material per a instal·lació electrica de punt de control

11,28000

€

BEVW1000

u

Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador

28,38000

€

BEW43000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre

4,61000

€

BEW48000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre

5,73000

€

BEW49000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre

6,87000

€

BEW49002

u

Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre

7,00000

€

BEW4A001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre

7,81000

€

BEW4B000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre

8,71000

€

BEW4C000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre

9,73000

€

BEW4E001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre

12,05000

€

BEW4S231

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 125 mm de diàmetre exterior, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

7,91000

€

BEW52000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt

4,64000

€

BEY61A00

u

Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, d'1 mm de gruix

1,00000

€

BEZG4000

Kg

Gas refrigerant tipus r-410a

6,92000

€

BEZG4001

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M20T o equivalent

111,84000

€

BEZG4002

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M29T o equivalent.

136,69000

€

BEZG4003

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M64T o equivalent.

169,31000

€
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m

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,39000

€

BF528300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,87000

€

BF529300

m

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

3,55000

€

BF52A300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,68000

€

BF5A4200

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,27000

€

BF5A5200

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

2,75000

€

BF5A6200

m

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

3,41000

€

BF5A7300

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

11,55000

€

BF5A8300

m

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

13,43000

€

BF5AA300

m

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

17,68000

€

0,79000

€

0,31000

€

0,28000

€

1,29000

€

BFB14600
BFB2430U
BFB2740U

m
m
m
m

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal segons UNE-EN 12201
Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE-EN 12201

BFBBUZ10

u

Colze 63 mm, d'alta densitat, electrosoldable

15,98000

€

BFBBUZ11

u

Connexió en T electrosoldada de 63 mm

19,20000

€

BFM25530

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

10,85000

€

BFQ3345A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,53000

€

BFQ3346A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,61000

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,66000

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,86000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,22000

BFQ3347A

BFQ3349A

BFQ3381A
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m

m

m

€

BFQ33A5A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,52000

€

BFQ33A7A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,57000

€

BFQ33C6A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,31000

€

BFQ33C7A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,35000

€

BFQ33C9A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,88000

€

BFW526B0

u

Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

1,04000

€

BFW528B0

u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

1,27000

€

BFW529B0

u

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

1,60000

€

BFW52AB0

u

Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

2,32000

€

BFW5A2B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,56000

€

BFW5A4B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,55000

€

BFW5A5B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,51000

€

BFW5A6B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,95000

€

BFW5A7B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,57000

€

BFW5A8B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,64000

€

BFW5AAB0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

4,86000

€

BFWB1405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,29000

€

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,92000

€

BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,19000

€

BFWBUZ01

u

Colze de llautó de 1´´

7,08000

€

BFWBUZ02

u

Te de llautó de 1´´

8,31000

€

BFWBUZ03

u

Enllaç de llautó de 1´´

4,89000

€

BFY5A600

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,17000

€

BFY5A800

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,18000

€

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

0,21000

€

BFY5AA00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,24000

€

BFY5CK00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,45000

€

€

BFQ3383A

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 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,51000

€

BFQ33A4A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,50000

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

Pàg.:

19

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

20

MATERIALS

BFY5CL00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,85000

€

BG1A0940

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

343,69000

€

BFY5CN00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,94000

€

BG1AX0A0

u

482,16000

€

BFY5CP00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,36000

€

Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 9 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, sòcol, suport
de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x1530x250 mm

BFY5CQ00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,46000

€

BG21H510

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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

1,91000

€

BFY5CR00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,70000

€

BG21H710

m

2,48000

€

BFY5CT00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,90000

€

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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

BG21H810

m

€

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000

€

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,62000

BFYB1405
BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000

€

BG21HD10

m

13,73000

€

BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000

€

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 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

BG222810

M

€

0,05000

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

0,24000

€
BG22H510

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,49000

€

BG22H710

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,66000

€

BG22H810

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,87000

€

BG22RJ10

M

Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades

1,69000

€

BG22TH10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

1,55000

€

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,31000

€

BG22TP10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades, inclòs elements separadors de muntatge.

3,15000

€

BG23EA10

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

3,69000

€

BG241600

m

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 29

4,43000

€

BG2DC8F0

m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

5,57000

€

BG2DC8H0

m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

7,45000

€

BG2DCGF0

m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm

7,14000

€

BG2ZABF0

m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

3,90000

€

BG2ZABH0

m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

6,00000

€

BG313300

M

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2,5 mm2

0,73000

€

BG31S500

M

Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vinil (pvc),
coberta de polietilè reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de 4 x 6 mm2

2,93000

€

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000

€

BFYQ3060

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,16000

€

BFYQ3080

u

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

0,21000

€

BG11UA16

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

94,65000

€

BG142802

u

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment

118,76000

€

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

118,18000

Quadre de commutació de subministraments amb detecció automàtica de falta, reconnexió
temporitzada i protegit contra perturbacions de la xarxa i microtalls, amb possibilitat de commutació
manual, capacitat fins a 630 A.. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el petit material
auxiliar i accessoris per al muntatge i connexió de quadres elèctrics.

1.514,45000

BG144702
BG14U013

u
u

€
€

BG151411

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

0,83000

€

BG151412

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

0,53000

€

BG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,50000

€

BG151932

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

8,98000

€

BG152411

u

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

7,70000

€

BG15XT10

u

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 55 kW segons normes
particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control
potencia, transformadors, comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament, mòdem per a
telegestió, etc.

1.058,18000

€

BG161212

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,43000

€

BG161722

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

7,59000

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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M

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i apantallat

0,56000

€

BG31UT01

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1.

5,85000

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

3,34000

m

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

2,22000

€

BG31UT04

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

4,16000

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

2,04000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

2,61000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

1,87000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1

1,33000

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, complint amb
el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1.

0,42000

BG31UT06

BG31UT07

BG31UT08

BG32UT01

m

m

m

m

m

€

BG415FJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

65,28000

€

BG415GKC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

90,49000

€

BG41G1QL

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

214,47000

€

BG41G1QM

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

235,40000

€

BG41JBRQ

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

853,44000

€

BG42329H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

55,16000

€

BG4232JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

103,75000

€

BG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

79,28000

€

BG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

149,11000

€

BG42529H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

108,24000

€

BG4252JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

185,61000

€

BG426B9H

u

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, 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

137,16000

€

BG42WCRP

u

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic

322,12000

€

BG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

10,24000

€

BG47U020

u

Interruptor manual 40 A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexió

48,87000

€

BG47U021

U

Selector de 2 posicions - 1 circuit per a muntatge en frontal de quadre (diametre 22 mm) amb
placa serigrafiada

6,42000

€

BG4R4005

u

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina

38,08000

€

€

€

0,17000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,25000

€

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,80000

€

BG415899

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

11,39000

€

BG41589B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

11,58000

€

BG415A9F

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

20,43000

€

BG415D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

24,64000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

50,77000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

57,67000

u

58,64000

€

Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€

M

BG415FJ9

22

u

€

BG380500

BG415DJB
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169,89000

€

BGDZE030

U

Sals de sulfat de sodi i magnesi

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, apte
per a muntar sobre perfil DIN

0,53000

€

BGW11000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció

BGW14000

u

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

0,56000

€

BGW15000

u

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

0,72000

€

BGW16000

u

Dispositiu contra sobretensions permanents i transitòries 4P

BG4W1120

u

BG4W1140
BG4W1160
BG4W11A0

u

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, apte
per a muntar sobre perfil DIN

0,83000

€

BG4W11C0

u

Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas,
apte per a muntar sobre perfil DIN

2,11000

€

BG4W11D0

u

Borna de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de
pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

8,64000

€

Telegestor energètic amb tecnologia POWERSTUDIO model EDS-Deluxe de la firma 'CIRCUTOR'
o similar d'iguals característiques.

872,75000

Canal superficial d'alumini de 2 compartiments per a centralització de funcions en lloc de treball ,
de la sèrie Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques. Ref:
TK01102/8 DE LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA 'SIMON' O EQUIVALENT.
S'inclouen tots els accessoris, angles, tapes i petit material. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

42,96000

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de color blanc, de 171x132x60 mm, apte per a 6
mecanismes modulars (3 mòduls dobles), model SC300 CIMA de la firma SIMON o equivalent.

17,86000

BG61UX14

BG61X160

u

Pàg.:

24

m

u

€

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

6,80000

€

BG62X001

u

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i control remot, per a muntatge encastat en cel
ras o en llumeneres, model helvar 312, ref. HES312 de la firma 'HELVAR' equivalent d'idèntiques
característiques.

129,12000

€

BG62XT01

u

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a sostre amb angle de detecció
de 360º a 8m de distància, referència 0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar d'iguals
característiques.

55,16000

€

BG63UT01

U

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat i/o
en superfície amb caixa, model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques
de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar i/o de superfície.

14,79000

€

BG63X002

u

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació
en caixa de mecanismes modular, model S1/9 de la sèrie CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot
lluminos, color blanc.

12,73000

€

BG63X003

u

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació
en caixa de mecanismes modular, model S1/6 de la sèrie CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot
lluminos, color vermell.

12,73000

€

BG6P2363

u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

16,25000

€

BG70001N

U

Llum pilotde senyalitzacio de 220 v per a muntatge a quadre (diametre 22 mm) amb placa
serigrafiada

3,56000

€

BGB1UT01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió,
de connexió automàtica

926,15000

€

BGD1001N

U

Cartutx per a soldadura aluminotermica

4,03000

€

BGD1002N

U

Motlle per a soldadura aluminotermica

52,51000

€

BGD14210

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

7,70000

€

BGD2E010

U

Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

11,31000

€

BGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

24,26000

€

Cartutx per a soldadura cadweld

1,14000

€

11,65000

€

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució

1,40000

€

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

0,31000

€

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

0,31000

€

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

4,82000

€

BGW1N000

U

P.P. d'accesoris per a centralitzacions de compatdors

136,53000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,23000

€

BGW24000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer

0,23000

€

BGW2DC8F

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

2,97000

€

BGW2DC8H

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

3,63000

€

BGW2DCGF

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,48000

€

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,32000

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,41000

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,37000

€

BGW45000

U

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric

0,23000

€

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

0,45000

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,39000

€

BGWB1000

u

Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors

3,24000

€

BGY2ACF1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,34000

€

BGY2ACH1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,87000

€

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,15000

€

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra

4,00000

€

BH25EXT1

U

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial amb cos fabricat en extrusió d'alumini
anoditzat mate i vidre templat pla serigrafiat, per a làmpada LED de 19 W amb una temperatura de
color de 3000 K , de forma rectangular, grau de protecció IP 67, model BAAZ ref. 102.41.40.2, de
la firma 'LAMP' o similar d'idèntiques característiques. S'inclouen les làmpades, els equips i les
tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge.

178,52000

€

BH25X006

u

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge superficial, regulable DALI, amb òptica d'alumini
lacat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per a làmpada LED
amb una temperatura de color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de protecció IP 20, per a
làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o 147.81.20.0, d'acord amb necessitats i
preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals.

198,04000

€

BH25X015

u

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb òptica d'alumini lacat i difusor de lamel·les
d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per a làmpada LED amb una temperatura de
color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W, model
FIL+ TECH, amb regulació DALI, ref. 47.81.10.3 o 47.81.10.0, d'acord amb necessitats i
preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

167,17000

€

BH25X0L1

u

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de longitud, amb tub LED T8 de 18 W, amb
xassis de poliester reforçat, IP-65 model 'JDE-LED' de la firma 'J-DOS' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou la làmpada i l'equip i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

33,98000

€

€

u

U

0,62000

€

BG62UT01

BGDZE020
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BH61X02N

u

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400 lm, i
60 m2 de cobertura, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques
característiques.

73,53000

€

BHB1U006

u

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en cel ras amb làmpada LED de 16W, IP-42,
muntada superficialment al sostre, model FIL + LED amb difusor de policarbonat opal de la firma
'LAMP' o similar d'iguals caracteristiques, (referència 47.4148.0). Totalment instal.lada. S'inclou la
làmpada, l'equip, les tapes finals i la part proporcional d'accesoris i petit material auxiliar de
connexio i muntatge.

147,37000

€

BHM1U001

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta a una alçada superior a 80 cm, amb braç de 750 mm, segons norma UNE-EN
40-5, model VILANOVA-2-G/1 de la firma 'CARANDINI' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la pletina, el dau de formigó H-250, els perns, les femelles i tot el petit material de fixació i
muntatge. Amb recobriment anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins a la base de la portella
aplicat en fàbrica, a consistent en tractament termoplàstic de polimerització de la superfície
metàl.lica amb copolímer de polietilè PPA 525, amb acabat de textura gris antracita, prèvia
preparació de la superfície mitjançant decapat i granallat.

1.131,96000

€

BHM41602

u

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per acoblar amb platina

76,46000

€

BHQ2U003

U

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat, amb
làmpada led de 29 W, 3000ºk i 2730 lm, regulable, amb òptica per a il.luminació de places tipus
PL43, model FLOODLIGHT MICRO ref. 5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

560,15000

€

BJ13BCC01

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref. A327621000 de la serie HALL de ROCA SANITARIO o
equivalent , senzill, d'amplària 49,5 cm, i 65 cm de llargada de color blanc,

244,33000

€

BJ14BCC01

u

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de sortida vertical ref.
A34223700-A341231000-A801230004 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO o equivalent,
amb seient i tapa, de color blanc

312,11000

€

BJ18CC06

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN PLUS de ROCA SANITARIOS o
equivalent

156,23000

€

BJ18CC08

u

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN de ROCA
SANITARIOS o equivalent ref A870AA640 o equivalent

259,60000

€

BJ1ABCC05

u

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA SANITARIO o equivalent,

163,28000

€

BJ1ZQ000

u

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius

15,84000

€

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

5,94000

€

BJ236CC03

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo PRESTO XT ECO L o equivalent

85,01000

€

BJ28CC07

u

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera ref. A5A8209C00 de la serie L20 de ROCA
SANITARIO

238,46000

€

BJ29CC05

u

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de ROCA SANITARIOS ref A5A7623C00 o
equivalent,

172,68000

€

BJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades d'3/4´´

2,07000

€

BJ331151

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4,
per a roscar al sifó de llautò cromat

9,54000

€

BJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

17,29000

€

BJ3814F6

u

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 50 mm, per a
soldar al sifó o al ramal de plom

16,60000

€

BJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm

16,70000

€

BJ42CC04

u

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de NOFER o equivalent

89,12000

€

BJ43UCC03

u

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de NOFER o equivalent, de plàstic ABS color blanc
i visor transparente,

15,44000

€

BJ46UCC01

u

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de NOFER o equivalent

179,60000

€

BJ651113

u

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 ´´, de pressió nominal
16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió
roscada, autonetejant

301,94000

€

BJAAUT01

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la
producció d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els
requeriments de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W 551. Per a
instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de calefacció admissibles
fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus centígrads. Pressions
màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit secundari de A.C.S. fins a 10 bar.
Acumulador i serpentí d'acer (material St37-2) resistents a la corrosió mitjançant esmaltat de dues
capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C segons
DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal. Interacumulador de A.C.S. aïllat
tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida de poliuretà (sense CFC). Revestiment de
xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula
antiretorn i connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana de 10
bar. Referència 7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi
instal·lat. Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge.

1.512,51000

€

BJM12405

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

79,97000

€

BJM1240B

U

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

445,16000

€

BJM5UZ01

u

Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES

78,01000

€

BJMZUZ20

u

Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h

910,18000

€

BJMZUZ21

u

Ramal d'escomesa interna de 20 mm

432,68000

€

BJMZUZ22

u

Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació

241,34000

€

BJS1U030

u

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor
de connexio tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula

132,89000

€

BJS5R100

u

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,06000

€

BJS5U020

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 30 cm

1,19000

€

BJSAU090

u

Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una estació, cos de
plàstic estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses
connexions elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament

132,92000

€

BJSBU228

u

Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del
relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern

26,21000

€

BJSDC200

u

Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

9,84000

€

BM11UT01

u

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis analògica, model KL731A de la
firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques, s'inclou el sòcol KZ700 de la firma 'kilsen' o similar
d'iguals característiques segons norma UNE-EN 54-7,

40,16000

€
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u

u

u

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb capacitat de
256 dispositius ampliable a 512, 128 zones ampliable a 256. Disposa de 4 sortides estàndard
supervisades pre-programades com sirenes, amb possibilitat de reprogramar i 4 sortides
addicionals, 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. Incorpora 2 entrades
configurables per monitorització i control, port Ethernet TCP / IP per programació i manteniment
remot. LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232. Ampliable amb targeta auxiliar de 8 sortides (2
relés estàndard i 6 de col · lector obert), amb targeta opcional (2010-2-NB) per connectar fins a 32
nodes / llaços en xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir targetes de leds de 20/40 zones. Sortida
auxiliar de 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. Historial de fins 9999 esdeveniments en
memòria. Precisa de 2 bateries no incloses. Certificada norma EN54 parts 2 i 4, CE, CPD, WEEE i
RoHS. Pes: 7,4 Kg (sense bateries) Dimensions: 449,6 x171, 2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la
signatura 'KILSEN' o equivalent d'iguals característiques.

867,35000

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA per a exterior, color vermell . 32 Tons.
Potència acústica màxima de 117 dB. IP66. Dimensions 166x166x149 mm. Temperatura de treball
de -25 ºC a 70 ºC, model AS376 de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3,

135,20000

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

41,62000

€

€

€

(PGM-4) i sistema transmisor GSM/GPRS amb trasnmissor QAR-265A, suport metàl.lic QAR-277
i antena connector petit QAR-266A, tot de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'bydemes' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.
BMD3U003

u

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Model DEM-3
de la firma Queen Alarm o similar d'iguals característiques. S'inclou el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

18,33000

€

BMD6UT01

u

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. Compleix norma UNE-50200,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1, . Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE RESIST FUEGO UNE-50200
o equivalent

1,25000

€

BMD6UT02

u

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

0,29000

€

BMDBU005

u

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

3,12000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,34000

€

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció

0,63000

€

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

37,88000

€

BMY12000

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat

70,69000

€

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,56000

€

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

31,60000

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,28000

€

BM91U020

u

Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o
equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i peces
d'adaptació i abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor.

951,39000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,30000

€

BMY91000

u

Part proporcional d'elements especials per a parallamps

25,63000

€

BN312420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

8,81000

€

BN314720

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

3,10000

€

BN315420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

13,56000

€

BN315720

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

4,30000

€

BN316320

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

16,41000

€

BN316420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN i preu alt

19,84000

€

BN316720

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,10000

€

BN319320

U

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt

53,03000

€

BN31UT01

u

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta, de
llautó cromat i muntada en paret.

5,05000

€

BN321660

u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

64,00000

€

BN3G2970

u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

9,04000

€

BN811670

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 elàstic

5,02000

€

BN819320

U

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt

41,85000

€

BN8363E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt

26,37000

€

BN915420

u

Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

146,06000

€

BM9AU001

u

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent

298,46000

€

BMDU004

u

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per
situacions de mala il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper i sortida PGM.Amb
certificació 50131en grau 3. Proporciona un accés fàcil i ràpid a totes les funcions del sistema de
seguretat. Model K641de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge.

156,79000

€

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb funció ATZ, amb sortida PGM model PAR-8 ZX8
de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'idèntiques característiques.
Muntat en caixa metàl·lic PAR-116 també inclosa, amb entrada de cable de xarxa protegida,
frontissa de porta desmuntable amb presa de terra, amb 2 microrruptors de sabotatge a porta i
paret, amb transformador inclòs i per a capacitat per a dos mòduls PAR-8 ZX8. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexio i muntatge.

133,82000

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos elements duals oposats, amb un angle de visió
de 90º, de 11x11m, amb certificació 50131 de grau 2, amb immunitat a mascotes de fins a 40kg,
model DG75 de la firma 'PARADOX' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat d'acord amb prescripcions tècniques
de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectat i provat.

43,97000

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una potència sonora de 101 dB a 1m, incorpora
tamper de caixa i paret. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25 º C a 55 º C.
Dimensions: 155x114x44mm. Amb certificat Grau de Seguretat 3 segon EN50131. Model GE-3 ref.
AS210N de la firma 'bydemes' o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

17,63000

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica estroboscòpica de color blau de 60 flaixos per
minut. Certificada per a instal·lacions EN50131 de grau 3. Potència acústica de 85 dB a 3 m. Amb
tamper de caixa i paret. Amb auto detecció de tall de cable o sabotatge. Amb bateria de 12 Vcc de
7,2 Ah. Amb temps de senyal acústica configurable de 3,5,10 i 20 min. Consum en repòs de 25
mA. Consum màxim de 710 mA. Temperatura de funcionament de -20-55 ºC. Dimensions
210x300x87 mm. Model AS619 de la firma CADDX o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. T

128,19000

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10 (PCBEVO192) de 8 zones (16 amb ATZ) ampliable
a 192, muntada en caixa metàl.lica PAR-116, amb transformador inclòs, amb font d'alimentació de
12 V/1A per a sistemes de seguretat segons EN50131 grau 3 model DEM-1043, amb mòdul de 4
sortides de relé de 5A programables amb sortida PGM per alarma d'incendi model PAR-33

626,92000

BMDU010

BMDU012

BMDU014

BMDU015

BMD3U001

u

u

u

u

u

€

€

€

€

€
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u

Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ i de 16 bar de PN

5,58000

€

BNE16300

u

Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 1´´ i de 16 bar de PN

8,13000

€

BNE29300

U

Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de fosa

73,51000

€

BNERU229

u

Filtre de llautó de malla de 300 micres

50,48000

€

BNF11A20

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada

410,67000

€

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

18,54000

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR DIVICON PS-10. Amb bomba de circulació
amb regulació de revolucions per a corrent alterna, 2 termòmetres, 2 calus de pas amb antirretorns,
indicador de cabal, manòmetre, vàlvula de seguretat, vàlvules d'omplenat, , separador d'aire,
maniguets flexibles per la bomba, amb circuit intern d'impulsió i retorn i aillament tèrmic, amb una
alçada d'impulsió de 6,0 m i un cabal de 1000l/h, per a instal.lació intercalat en circuit d'impulsió i
retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques característiques.

505,79000

BNH2UT01

Data: 11/12/18

Pàg.:
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BNFBU010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u
u

€

u

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mmm d'amplada, amb tapa cega de 1U unitat
d'alçada. Totalment instal.lat sobre bastidor rack.

35,04000

€

BP7ZA122IYQ9 u

Mòdul de ventiladors per a muntar sobre bastidor de 19´´, d'1 unitat d'alçària, equipat amb 2
ventiladors axials, alimentació a 230 V, amb termòstat i pilot lluminós, de 180 mm de fondària,
cabal d'aire de 312 m3/h, ref. NSYAVD1U312T de la serie Ventiladors per a armaris de HIMEL

201,02000

€

BPD5C130

u

Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i
porta metàl.lica, de 300x500x60 mm, per a muntar superficialment

55,46000

€

BQ11CC01

u

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent

289,30000

€

BQ21CC01

u

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de NOVATILU o equivalent,

66,01000

€

BQ31C310

u

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera

328,13000

€

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

24,79000

€

BQ5BU010

m

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs

259,18000

€

BQ7116BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

123,33000

€

BQ7119BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

136,28000

€

BQ711A62

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2000 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
cassolers, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

245,66000

€

BQ7126A1

m

Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

14,04000

€

BP7ZUT02

€

BNH2UTG1

u

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a sistemes de recirculació d'ACS, tipus Stratos
ECO-Z 25/1-5 de la firma WILO o equivalent, alimentació monofàsica V i règim de gir de 2900 rpm,
per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions DN25,

418,42000

€

BOE244D5

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x120x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,74000

€

BP22UT01

u

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i unitat exterior en muntatge superficial. Ref.
VP705108 de la firma 'PLANA fÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou Placa
digital Compact T S2 204 amb mòdul audio/video color digital (no coaxial), mòdul de control digital
amb 8 polsador i dimensions 215x130mm, amb caixa de superfície, , 2 distribuidors de video
DVC-4S, alimentador ATF-98 i 8 monitors E-Compact blancs Digital Color amb mòdul de connexió.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

1.600,85000

€

BP27UT01

m

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint
amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1,

0,31000

€

BQ7126BF

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

129,50000

€

BP43UT01

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1.

0,70000

€

BQ8AU001

u

Eixugamans per aire calent amb polsador manual, fabricat amb carcassa d'alumini antivandàlica ,
de potència 2600 W, cabal 280 m3/h, temportzador de 50 s i temperatura 61°C, model SL-2500 de
la firma 'S&P' o similar d'iguals caracterísitiques.

118,32000

€

BR3PAM01

m3

€

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, complint
amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,

1,54000

€

Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

14,78000

BP43UT02

BR3PUF05

m3

Encenall de fusta Viru-mulch de Burés o equivalent, en sacs de 0,8 m3 de capacitat

23,09000

€

BR4DCM03

u

10,49000

€

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

11,24000

Trachelospermum jasminoides de 150/175 cm d'alçària i tres branques com a mínim entutorada,
en contenidor de 5 l

BR920201

m

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m

1,72000

€

BRI3UM10

m2

BP7351E3

u

€

BP74SH10

u

Armari de peu metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura fixa

953,80000

€

BP7EIR25

u

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point WiFi Standard

167,42000

€

BP7Z1C58

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària

146,93000

€

BP7Z6516

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de
600 mm

67,72000

€

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent

0,81000

€

MT07ACO010C kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varis diàmetres.

0,80000

€

MT07ACO020M U

Separador homologat per pilons.

0,05000

€

MT07ALA010H kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals.

0,96000

€

MT08DBA010A l

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat vist.

7,91000

€

MT08DBA010B l

Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

1,92000

€

BP7ZE091

u

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
i muntatge horitzontal

70,27000

€

MT08EMA070A m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi, de 18 mm d'espessor, amb bastidor metàl·lic, per
encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.

242,70000

€

BP7ZUT01

u

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mmm de profunditat. Totalment instal.lat sobre
bastidor rack.

43,69000

€

MT08EME070A m²

Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.

194,16000

€

MT08EME075J U

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares, de fins a 3 m
d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

266,97000

€
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MT08VAR050

kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,08000

€

MT08VAR060

kg

Puntes d'acer de 20x100 mm.

6,80000

€

MT08VAR204

U

Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.

0,90000

€

MT27PFI010

l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

4,66000

€

P01UG470

kg

Resina polièster bicomponent amb baix contingut d'estirè, per ancoratge químic amb dosificació i
barreja automàtica en broquet, MASTERFLOW 915 SF (CONCRESIVE 3000), de BASF-CC, ref.
P01UG470 de la sèrie Masterflow 915 SF de BASF-CC

58,39000

€

D0391411

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000

72,73000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

1,050

=

Subtotal:

20,58000
20,58000

20,58000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,66000

0,750

=

Subtotal:

1,24500
1,24500

1,24500

Materials
B0512401

t

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

0,250

x 100,28000

=

25,07000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x 16,86000

=

25,62720

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D060M0B2

m3

50,69720

50,69720

1,00 %

0,20580

COST DIRECTE

72,72800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,72800

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000

73,99000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,900

/R x 19,60000

=

Subtotal:

17,64000
17,64000

17,64000

Maquinària
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450

/R x 2,69000

=

Subtotal:

1,21050
1,21050

1,21050

Materials
B0512401

t

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

0,150

x 100,28000

=

15,04200

B0111000

m3

Aigua

0,180

x 1,62000

=

0,29160

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

=

11,23200

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 17,28000
x 18,32000

=

28,39600

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

54,96160
1,00 %

54,96160
0,17640

COST DIRECTE

73,98850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,98850
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D060Q021

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000

80,14000

€

D0701641

Parcial

Import

/R x 19,60000

1,100

=

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

73,83000

Preu

Parcial

21,56000

21,56000

C1705600
Formigonera de 165 l

/R x 1,66000

0,600

=

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

1,000

=

0,99600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,66000

0,700

=

B0512401

t

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

0,225

x 100,28000

=

22,56300

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 15,68000

=

24,30400

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

10,21150

m3

Aigua

0,180

x 15,71000
x 1,62000

=

B0111000

=

0,29160
57,37010

m3

0,250

x 100,28000

=

25,07000

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

27,48180

Aigua

0,200

x 16,86000
x 1,62000

=

m3

=

0,32400

t

B0310020
B0111000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
57,37010

1,00 %

80,14170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,14170

Rend.: 1,000

70,67000

52,87580
1,00 %

73,83380

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,83380

m3

€

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

85,02000

Unitats

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A0150000

Import

h

Manobre especialista

1,000

/R x 19,60000

=

Subtotal:
Manobre especialista

1,000

/R x 19,60000

=

Subtotal:
Formigonera de 165 l

19,60000

0,700

/R x 1,66000

=

Subtotal:

C1705600

19,60000

1,16200

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

0,200

x 100,28000

=

20,05600

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

29,33640

Aigua

0,200

x 16,86000
x 1,62000

=

m3

=

0,32400

t

B0310020
B0111000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

49,71640
1,00 %

19,60000

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,66000

=

1,16200
1,16200

1,16200

Materials

1,16200
1,16200

Materials
B0512401

Import

19,60000
19,60000

Subtotal:
h

€

Maquinària

19,60000

Maquinària
C1705600

0,19600

COST DIRECTE

Ma d'obra
h

52,87580

Ma d'obra
Unitats

A0150000

1,16200

0,21560

COST DIRECTE

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1,16200

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

B0512401

D0701821

D0701461

1,16200

Materials

Materials

DESPESES AUXILIARS

19,60000

0,99600
0,99600

Subtotal:

19,60000
19,60000

Subtotal:
Subtotal:

Import

Maquinària

Maquinària
h

€

21,56000
Subtotal:

Subtotal:
C1705600

34

Ma d'obra
A0150000

Manobre especialista

m3

Unitats
Preu

Ma d'obra
h

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats
A0150000

Data: 11/12/18

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

0,380

x 100,28000

=

38,10640

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

25,62720

Aigua

0,200

x 16,86000
x 1,62000

=

m3

=

0,32400

B0512401

t

B0310020
B0111000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
49,71640

64,05760
1,00 %

64,05760
0,19600

COST DIRECTE

85,01560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,01560

0,19600

COST DIRECTE

70,67440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,67440

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

35

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701911

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

36

ELEMENTS COMPOSTOS

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

91,36000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

COST DIRECTE

105,38910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

105,38910

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

1,000

=

Subtotal:

D070A8B1

19,60000
19,60000

M3

19,60000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Maquinària

Rend.: 1,000

100,79000

Unitats
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,66000

0,700

=

Subtotal:

1,16200

Preu

Parcial

A0150000

1,16200

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

1,050

Materials

=

Subtotal:
t

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

0,450

x 100,28000

=

45,12600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,480

=

24,95280

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 16,86000
x 1,62000

=

0,32400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

70,40280

C1705600

20,58000

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,66000

0,725

=

Subtotal:
70,40280

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

91,36080

1,20350

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x 16,86000

=

23,26680

B0512401

t

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

0,380

x 100,28000

=

38,10640

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

190,000

17,10000

m3

Aigua

0,200

x 0,09000
x 1,62000

=

B0111000

=

0,32400

91,36080

Rend.: 1,000

Unitats

1,20350
1,20350

Subtotal:
D070A4D1

20,58000

Materials

0,19600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,58000

Maquinària

1,00 %

COST DIRECTE

Import

Ma d'obra

1,16200

B0512401

€

105,39000

Preu

Parcial

78,79720

78,79720

€
DESPESES AUXILIARS

Import

1,00 %

0,20580

COST DIRECTE

100,78650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,78650

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 19,60000

=

Subtotal:

D070C6C1

20,58000
20,58000

m3

20,58000

Maquinària

Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

Unitats
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,66000

=

Subtotal:

1,20350
1,20350

252,46000

Preu

Parcial

1,20350

A0150000

h

Manobre especialista

1,300

/R x 19,60000

=

Subtotal:
t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

x 17,66000

=

27,01980

B0111000

m3

Aigua

0,200

=

0,32400

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

400,000

x 1,62000
x 0,09000

=

36,00000

B0512401

t

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

0,200

x 100,28000

=

20,05600

25,48000

25,48000

C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,900

/R x 1,66000

=

Subtotal:

1,49400
1,49400

1,49400

Materials
Subtotal:

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

25,48000

Maquinària

83,39980

83,39980

Altres
A%AUX001 %

Import

Ma d'obra

Materials
B0312020

€

1,000

% s 20,58000
Subtotal:

=

0,20580
0,20580

0,20580

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

250,000

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250

B0313000

t

Sorra de marbre blanc

1,520

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 0,09000
x 155,48000

=

22,50000

=

38,87000

x 107,59000
x 1,62000

=

163,53680

=

0,32400

Subtotal:

225,23080

225,23080

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

37

ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

1,00 %

0,25480

COST DIRECTE

D0B2A100

kg

252,45960

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

0,84000

Unitats
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

38

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D07660B1

Pàg.:

Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

252,45960

Rend.: 1,000

124,98000

Unitats

Preu

Parcial

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 20,15000

=

0,10075

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 22,70000

=

0,11350

Subtotal:

Import

0,21425

0,21425

Materials

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

1,000

=

Subtotal:

19,60000
19,60000

19,60000

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x 0,58000

=

0,60900

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,14000

=

0,01163

Maquinària

Subtotal:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,66000

0,700

=

DESPESES AUXILIARS
Subtotal:

1,16200

B0512401

t

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

0,150

x 100,28000

=

15,04200

B0111000

m3

Aigua

0,120

=

0,19440

B03E1440

m3

Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 1,000
350 kg/m3, en sacs

x 1,62000
x 88,79000

=

88,79000

DESPESES AUXILIARS

D0B27100

kg

104,02640

104,02640

1,00 %

0,19600

COST DIRECTE

124,98440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

124,98440

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

0,82000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 22,70000

=

0,11350

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 20,15000

=

0,10075

Subtotal:

0,21425

0,21425

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050

x 1,14000
x 0,56000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

=

0,01163

=

0,58800
0,59963

1,00 %

0,62063

1,00 %

0,00214

1,16200

Materials

Subtotal:

0,62063

1,16200

0,59963
0,00214

COST DIRECTE

0,81602

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,81602

COST DIRECTE

0,83702

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,83702

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

P-9

CPI001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

U

Desplaçament, muntatge, desmuntatge i retirada de
l'obra d'equip complet de perforació, per a la
realització de pilons barrinat i formigonat per tub
central de barrina, CPI-8, a una distància de fins a 50
km. Inclús p/p de desplaçament del personal
especialitzat.
Inclou: Transport a l'obra. Muntatge de l'equip.
Desmuntatge de l'equip. Retirada de l'equip>.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000

4.969,25

€

MQ03PII010 U

MO092

Transport, posada en obra i retirada d'equip complet
per a perforació de piló barrinat i formigonat per tub
central de barrina, CPI-8, a una distància de fins a 50
km, neteja i retirada de sobrants.

Medios auxiliares

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

0,526

/R x 21,08000

=

11,08808
0,59020

MO043

h

Oficial 1ª ferrallista.

0,026

/R x 22,70000

=

MO090

h

Ajudant ferrallista.

0,026

=

0,52390

MO045

h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra
del formigó.

0,526

/R x 20,15000
/R x 23,76000

=

12,49776
24,69994

Preu
/R x 4.706,38000

1,005

Parcial
=

MQ03PII108 h

Equip complet per a perforació de piló barrinat i
formigonat per tub central de barrina, CPI-8.

0,090

/R x 121,94000

=

10,97460

MQ06BHE0 h

Bomba estacionària, per a bombament de formigó.

0,055

/R x 39,03000

=

2,14665

Import

4.729,91190

Subtotal:

13,12125

4.729,91190

% s 4.729,91200

2,000

4.729,91190

=

MT08VAR05 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

0,045

x 1,08000

=

0,04860

MT07ACO01 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

7,500

x 0,80000

=

6,00000

MT07ACO02 U

Separador homologat per pilons.

3,000

x 0,05000

=

0,15000

94,59824
94,59824

94,59824

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4.824,51014
144,73530

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Formació de piló de fonamentació de formigó armat
de 45 cm de diàmetre, per a grup de pilons CPI-8
segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres
mitjançant sistema mecànic, sense entibació i
posterior formigonat continu en sec per bombament a
través del fust de l'útil de perforació del piló. Realitzat
amb formigó HA-25/F/12/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió a bomba estacionària, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 7,5 kg/m. Inclús p/p d'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, separadors, i transport,
instal·lació, muntatge i desmuntatge d'equip mecànic.
Inclou: Replanteig i traçat dels eixos dels grups de
pilots. Barrinat de terres. Extracció de la barrina
simultàniament amb la posta en obra del formigó.
Col·locació de l'armadura en el formigó fresc. Neteja i
retirada de sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en un metre per la formació del bulb.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud,
presa en el terreny abans de formigonar, de l'estaca
realment executada segons especificacions de
Projecte, des de la punta fins a la cara inferior de
l'encep, sense incloure l'excés de formigó consumit
sobre el volum teòric corresponent al diàmetre
nominal de l'estaca.

13,12125

Materials

Subtotal:

m

24,69994

Maquinària

Altres
%

h

Subtotal:

Subtotal:

CPI080

40

Ma d'obra

Maquinària

P-10

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

%ZZ

Data: 11/12/18

46,25

6,19860

Altres
%ZZ

%

Medios auxiliares

% s 44,02000

2,000

4.969,24544

Rend.: 1,000

6,19860
=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,88040
0,88040

44,90019
1,34701

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

CPI200

m

Escapçat de piló de formigó armat, de 45 cm de
diàmetre, mitjançant picat del formigó del cap del piló
que no reuneix les característiques mecàniques
necessàries, amb compressor amb martell pneumàtic.
Inclús neteja i càrrega mecànica de la runa procedent
de l'escapçat sobre camió o contenidor.
Inclou: Escapçada. Doblegat d'armadures. Neteja i
càrrega mecànica de la runa procedent de l'escapçat
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

46,24720

Rend.: 1,000

Unitats

0,88040

44,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
MO112

h

Peó especialitzat construcció.

1,319

/R x 19,60000

=

25,85240

MO113

h

Peó ordinari construcció.

0,374

/R x 18,90000

=

7,06860

Subtotal:

32,92100

Maquinària
Unitats

Preu

Parcial

Import

MQ01EXN0 h

Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de 37,5 kW.

0,006

MQ05MAI03 h

Martell pneumàtic.

0,531

/R x 76,71000
/R x 6,85000

=

0,46026

=

3,63735

32,92100

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

42

PARTIDES D'OBRA

MQ05PDM0 h

Compressor portàtil elèctric 9 m³/min de cabal.

/R x 20,58000

0,266

=

Subtotal:

5,47428
9,57189

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,57189

13,39800
0,40194

3,00 %

Altres
%ZZ

%

Medios auxiliares

% s 42,49300

2,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84986
0,84986

0,84986
43,34275
1,30028

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

E222CC02

m3

Recollida de terres resultants de la perforació dels
pilots i càrrega sobre camió.

13,79994

Rend.: 1,000
Unitats

10,18
Preu

Parcial

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

C1313330

44,64303

Rend.: 1,000

Unitats

3,22

Preu

Parcial

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x 49,41000

0,200

=

9,88200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

/R x 82,27000

0,038

=

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,12626

P-15

3,12626

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3,22005

Rend.: 1,000

Unitats

m3

3,12626
0,09379

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E222142A

E222CC03

3,12626

3,00 %

7,28

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x 49,41000

0,143

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,06563
7,06563

7,06563
7,06563
0,21197

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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

7,27760

Rend.: 1,000

13,80

9,88200
9,88200
0,29646

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-13

9,88200

€

Maquinària
C1312340

Import

Maquinària

Subtotal:
P-12

€

€

Excavació de terres a cel obert per a formació de
rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2
m, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de
la maquinària, refinat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells
de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

10,17846

Rend.: 1,000

Unitats

8,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0150000

h

Manobre especialista

0,072

/R x 19,60000

=

1,41120

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,203

/R x 18,95000

=

Subtotal:

Subtotal:

3,84685
3,84685

1,41120

1,41120

Maquinària
3,84685

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,143

/R x 49,41000

=

7,06563

Maquinària
C13161E0

h

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

0,203

/R x 47,05000
Subtotal:

=

Subtotal:

9,55115
9,55115

9,55115

7,06563

7,06563
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Maquinària
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,47683
0,25430

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2255J70

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

/R x 49,84000

0,016

41,25
Preu

Parcial

=

Subtotal:

8,73113

Rend.: 1,000
Unitats

C1335080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

0,79744
0,79744

0,79744
1,10064
0,03302

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,13366

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 18,95000

0,020

=

Subtotal:

P-18

0,37900
0,37900

E2R2MJ14

m3

0,37900

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000

Unitats

Maquinària
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

/R x 70,92000

0,013

=

Preu

Parcial

0,92196
0,92196

h

Manobre

/R x 18,95000

0,200

=

Subtotal:
t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

x 16,01000

2,420

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

38,74420
38,74420

Import

3,79000

0,92196

Materials
B0331020

38,74420

1,50 %

0,00569

3,00 %

40,05085
1,20153

3,79000

3,79000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05685

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

3,84685
0,11541

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

E225AR70

m3

Estesa de granulats de material reciclat de formigons
en tongades de 25 cm, com a màxim

Unitats

P-19

E2R3MJ01

17,69
Preu

Parcial

€
Import

Manobre

/R x 18,95000

0,010

=

Subtotal:

h

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

=

4,15

Preu

Parcial

/R x 36,61000

0,110

=

Subtotal:

0,18950

/R x 86,02000

0,006

Camió per a transport de 12 t

0,18950
0,18950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària
C1311440

Rend.: 1,000

Unitats
C15018MJ

h

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

3,96226

Import

4,02710
4,02710

4,02710
4,02710
0,12081

3,00 %

0,51612
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

0,51612

P-20
t

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

x 10,19000

1,616

=

Subtotal:

E2R5MJ03

m3

16,46704
16,46704

4,14791

0,51612

Materials
B033R500

€

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

m3

41,25237

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra
A0140000

Subtotal:

3,96

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000

Unitats

16,46704

17,51

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,17266
0,51518

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM

17,68784

Rend.: 1,000
Unitats

1,13
Preu

Parcial

€
Import

C1RA29MJ m3

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

1,000

/R x 17,00000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,016

/R x 18,95000
Subtotal:

=

0,30320
0,30320

0,30320

=

17,00000
17,00000

3,00 %

17,00000
17,00000
0,51000
17,51000
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P-21

E2R5MJ18

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

m3

Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000

69,00

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu

Parcial

22,98000
0,68940

3,00 %

Import
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1RAP1MJ m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

/R x 66,99000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

66,99000

66,99000

P-24

E2RAMJ05

m3

66,99000
66,99000
2,00970

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,99970

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

4,70

Unitats

Preu

Parcial

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,66940

Rend.: 1,000

15,23

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA71MJ t

E2RAMJ02

46

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-22

Data: 11/12/18

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

x 10,19000

1,451

Import

=

Subtotal:

14,78569

14,78569

14,78569

Materials
B2RA7LMJ m3

x 4,56000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de 1,000
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

=

4,56000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,56000

4,56000

E2RAMJ04

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, 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)

E2RAMJ07

m3

23,67

Preu

Parcial

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
1,000
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, 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)

x 22,98000

=

15,22926

Rend.: 1,000

0,00

Unitats

Preu

Parcial

Import

B2RA66MJ t

x 0,00000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 0,200
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

=

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,98000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

Subtotal:

22,98000

€

Materials

Materials
B2RA73MJ t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,69680

Rend.: 1,000

Unitats

P-25

4,56000
0,13680

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

14,78569
0,44357

3,00 %

E2RAMJ08

m3

22,98000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,00000

Rend.: 1,000

Unitats

6,08

Preu

Parcial

Materials
B2RA68MJ t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 0,190
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus

x 31,07000

=

5,90330

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Subtotal:
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,90330

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,90330
0,17710

3,00 %

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

0,00

m3

€

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,08240

Rend.: 1,000

93,84

Unitats

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A0140000

Import

h

Manobre

/R x 18,95000

0,300

=

Subtotal:
x 0,00000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 0,040
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

=

h

0,00000

B065960B

m3

0,00000
0,00000

3,00 %

Rend.: 1,000

12,75

/R x 150,65000

0,100

=

15,06500
15,06500

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 63,88000

1,100

=

15,06500

Subtotal:

€

70,26800

70,26800

Preu

Parcial

Import

E31B3000

kg

x 72,81000

0,170

=

70,26800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08528

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

91,10328
2,73310

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Camió amb bomba de formigonar

0,00000

Materials
B2RA75MJ t

5,68500

Materials
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,68500
5,68500

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Import

Maquinària

0,00000

C1701100

Subtotal:

E2RAMJ12

€

Ma d'obra

Materials

P-28

0,08000
0,00240

3,00 %

6,08040

Unitats
B2RA69MJ t

0,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E31522H4

m3

0,08000

5,90330

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2RAMJ11

48

PARTIDES D'OBRA

(ORDEN MAM/304/2002)

P-27

Pàg.:

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

93,83637

Rend.: 1,000

1,18

Unitats

12,37770

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Subtotal:

12,37770

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008

/R x 20,15000

=

0,16120

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006

/R x 22,70000

=

0,13620

Subtotal:

12,37770

0,29740

0,29740

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,37770
0,37133

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

E2RAMJ13

kg

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

12,74903

Rend.: 1,000

Unitats

0,08

Preu

Parcial

Materials

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0051

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x 0,08000

=

0,08000

0,00581

=

0,83702

0,84283

0,84283

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00446

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1,14469
0,03434

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B2RA8EMJ kg

=

Subtotal:

€

Import

x 1,14000
x 0,83702

1,17903
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P-30

E31DCC06

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

m2

Encofrat per enceps i bigues de trava amb tauler
fenòlic, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000

48,98

Unitats
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600

Preu

Parcial

€

col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric
de l'armadura executada segons especificacions de
Projecte.

Import

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

12,09000

=

13,62000

Subtotal:

25,71000

25,71000
Unitats

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

B0DZA000

l

Desencofrant

0,030

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0011

B0D74100

m2

Tauler elaborat amb contraplacat fenòlic, de 22 mm
de gruix, per a 1 ús

1,200

x 1,32000
x 1,03000

0,19813

=

0,10506

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,008

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

x 0,37000
x 2,67000

=

1,10989

=

0,08010

x 220,50000
x 16,76000

=

0,24255

=

20,11200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb bomba per a formació de
mur de contenció H<3 m. Inclús p/p de compactació i
curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

B0A14200

kg
kg

21,84773

87,35

A0122000

h
h

Manobre
Oficial 1a paleta

Parcial

0,720

/R x 18,95000

=

0,180

/R x 22,70000

=

Subtotal:
m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 63,88000

1,050

E385CC02

m3

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080
B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en
mur de contenció H<3 m. Inclús p/p de filferro de
lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i

1,000

=

0,00695

=

0,83702

0,84397

0,84397
1,22707
0,03681

3,00 %

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb des de camió per a
formació de biga entre sabates. Inclús p/p de
compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

1,26388

Rend.: 1,000

Unitats

76,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

4,08600
17,73000

A0140000

h

Manobre

0,280

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,070

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

5,30600

=

1,58900

Subtotal:

67,07400
B065960B

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E32BCC04

0,38310

6,89500

6,89500

Materials
Subtotal:

P-32

=

0,20150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,64400

17,73000

Import

0,38310

x 1,14000
x 0,83702

0,0061

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

€

Materials
B065960B

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A0140000

0,18160

=

Subtotal:

P-33

Preu

=

Subtotal:

48,98446

Rend.: 1,000

Unitats

/R x 22,70000
/R x 20,15000

47,55773
1,42673

3,00 %

Parcial

Materials
D0B2A100

21,84773

Preu

Ma d'obra

=

Subtotal:

E325CC04

50

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-31

Pàg.:

Rend.: 1,000

67,07400

3,00 %

67,07400
84,80400
2,54412
87,34812
1,26

€

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 63,88000

1,050

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,07400

67,07400

3,00 %

67,07400
73,96900
2,21907
76,18807

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

P-34

E38BCC02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080
B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge
en biga entre sabates. Inclús p/p de filferro de lligar,
talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i
col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric
de l'armadura executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000

1,20

52

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-36

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007

Preu

Parcial

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

0,16120

=

0,15890

Subtotal:

E3CBCC03

kg

Import

0,32010

0,32010

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0061

x 1,14000

=

0,00695

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,83702

=

0,83702

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080
B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en
llosa de fonamentació. Inclús p/p de filferro de lligar,
talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i
col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric
de l'armadura executada segons especificacions de
Projecte.

86,55502

Rend.: 1,000

1,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

0,13620

=

0,20150

Subtotal:

0,33770

0,33770

Materials
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84397

0,84397

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb bomba per a formació de
llosa de fonamentació. Inclús p/p de compactació i
curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0051

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

1,16407
0,03492

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

84,03400
2,52102

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

E3C5CC03

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-35

Data: 11/12/18

86,56

=

0,00581

=

0,83702

Subtotal:

1,19899

Rend.: 1,000

x 1,14000
x 0,83702

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84283

0,84283
1,18053
0,03542

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

Rend.: 1,000
Unitats

1,21595
26,37
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,550

Import

Ma d'obra

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

11,35000

=

11,08250

Subtotal:

22,43250

22,43250

Materials
A0140000

h

Manobre

0,144

/R x 18,95000

=

2,72880

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,096

/R x 22,70000

=

2,17920

Subtotal:

4,90800

4,90800

Maquinària
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,080

/R x 150,65000

=

Subtotal:

12,05200
12,05200

12,05200

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

x 63,88000

Subtotal:

=

67,07400

67,07400

67,07400

1,100

x 1,24000

=

1,36400

Llata de fusta de pi

0,0019

0,41895

2,9997

x 220,50000
x 0,37000

=

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

=

1,10989

x 1,32000
x 2,67000

=

0,19813

=

0,08010

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D21030

m

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

B0DZA000

l

Desencofrant

0,030

Subtotal:

3,17107

3,17107

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot per a formació
d'encep. Inclús p/p de compactació i curació del
formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Subtotal:

25,60357
0,76811

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E3F5CC01

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,37168

Rend.: 1,000

88,61

Pàg.:

P-40

1,12122
0,03364

E3FDCC07

m2

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps,
bigues de trava i murets.

1,15486

Rend.: 1,000

21,38
Preu

Parcial

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

9,08000

=

8,06000

Subtotal:

A0140000

h

Manobre

0,640

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,160

Preu

Parcial

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

12,12800

=

3,63200
15,76000

x 63,88000

1,100

=

Subtotal:

Import

15,76000

=

0,83790

2,9997

x 220,50000
x 0,37000

=

1,10989

1,100

x 1,24000

=

1,36400

Desencofrant

0,040

=

0,10680

Clau acer

0,1501

x 2,67000
x 1,32000

=

0,19813

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0038

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0DZA000

l

B0A31000

kg

70,26800

70,26800

17,14000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

70,26800
86,02800
2,58084

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

Import

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080
B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge
en encep. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i
col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric
de l'armadura executada segons especificacions de
Projecte.

E3Z112P1

m2

88,60884

Rend.: 1,000

1,15

17,14000

3,61672

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

€

21,37942

Rend.: 1,000

Unitats

3,61672
20,75672
0,62270

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E3FBCC01

€

Materials

Materials
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,84397

3,00 %

Unitats

Subtotal:

P-39

54

Ma d'obra

Unitats

m3

0,84397

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

B065960B

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-38

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10,78

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,075

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,84250

=

1,70250

Subtotal:

4,54500

4,54500

Materials
B06NLA2C
Unitats

Preu

Parcial

m3

Import

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

x 55,72000

0,105

Ma d'obra

=

Subtotal:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

0,13620

=

0,14105

Subtotal:

0,27725

0,27725

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0061

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 1,14000
x 0,83702

=

0,00695

=

0,83702

E3Z1CC05

m2

5,85060

5,85060

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06818

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

10,46378
0,31391

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

5,85060

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en
central i abocament amb bomba, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.

Rend.: 1,000

10,77769
10,77

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0140000

h

Manobre

0,150

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,075

Preu

Parcial

Import

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,84250

=

1,70250

Subtotal:

4,54500

4,54500

Materials
m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

x 56,31000

0,105

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

5,91255

5,91255

3,00 %

5,91255
10,45755
0,31373
10,77128

€
Subministrament i col·locació de biga de fusta
Rend.: 1,000
1.183,12
laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 10x20
a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de longitud, per
aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h
segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares
laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús
talls, entalles per al seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç.
Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de
suport de les bigues. Col·locació i fixació provisional
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions
rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin
escairades rectangulars o quadrades, incloent en la
longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.
______________________________________________________________________________________________________________
E433CC01

Pàg.:

56

m3

€
Subministrament i col·locació de biga de fusta
Rend.: 1,000
1.398,83
laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de
20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per
aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h
segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares
laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús
talls, entalles per al seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç.
Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de
suport de les bigues. Col·locació i fixació provisional
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions
rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin
escairades rectangulars o quadrades, incloent en la
longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.
______________________________________________________________________________________________________________

P-45

Ma d'obra

P-44

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

B06NLA2B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

E433CC02

m3

E43BF1A0

m3

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1) , col·locat clavat

Rend.: 1,000

Unitats

1.878,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

35,000

A013A000

h

Ajudant fuster

17,500

/R x 23,11000
/R x 20,31000

=

808,85000

=

355,42500

Subtotal:

1.164,27500

1.164,27500

Materials
B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

10,000

B43BF1A0

m3

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1)

1,000

x 1,63000
x 625,88000

=

16,30000

=

625,88000

Subtotal:

642,18000

642,18000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

17,46413

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1.823,91913
54,71757

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.878,63670

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

P-46

E43QCC07

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

58

PARTIDES D'OBRA

m

Ampit de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP 3,
col·locat clavat sobre forjat pe retorn de teles.

Rend.: 1,000

Unitats

117,58

Preu

Parcial

€

dels planells. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions. Fixació definitiva dels panells. Resolució de
trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats
en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
descàrrega del panell, per mitjà d'eslingues.

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,600

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,200

/R x 20,31000
/R x 23,11000

=

12,18600

=

27,73200

Subtotal:

39,91800

39,91800

Materials
B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

B43GL410

m3

Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
0,080
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell
de penetració NP 3

x 1,63000
x 911,66000

0,800

=

1,30400

=

72,93280

______________________________________________________________________________________________________________
E4475217

Subtotal:

74,23680

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

74,23680

Rend.: 1,000

2,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

E43SCC03

m2

Subministrament i muntatge de forjat de panell
contralaminat de fusta (CLT) de superfície mitjana
major de 6 m², de 180 mm d'espessor, format per set
capes de taules de fusta, encolades amb adhesiu
sense urea-formaldehid, amb capes successives
perpendiculars entre si i disposició transversal de les
taules en les capes exteriors, acabat superficial
qualitat vista per a habitatges en la cara inferior, de
fusta d'avet roig (Picea abies), classe de servei 1 i 2,
segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de
reacció al foc, conductivitat tèrmica 0,13 W/(mK),
densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua 20,
contingut d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%),
classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de
12500 N/mm², amb tractament superficial hidrofugant,
transparent; desolidarització amb banda resilient de
cautxú EPDM extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 mm
d'amplada, fijada con grapas; reforç de junts entre
panells, mitjançant panells encadellats per al seu
correcte
acoblament
fixats
amb
cargols
autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb
revestiment de crom i segellat interior amb cinta
adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb
armadura de polièster; resolució de trobades,
mitjançant segellat exterior amb cinta autoadhesiva
de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents,
amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de
paper siliconat, prèvia aplicació d'emprimació incolora
a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents;
fixació de panells amb cargols de cap rodó, d'acer
galvanitzat. Inclús talls, entalles per al seu correcte
acoblament, anivellació i col·locació dels elements de
lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Col·locació de la
banda desolidaritzadora. Preparació dels panells per
a la seva descàrrega. Col·locació i fixació provisional

Rend.: 1,000

3,00 %

114,15480
3,42464

A0122000
A0140000

h
h

Oficial 1a paleta

/R x 22,70000
/R x 18,95000

0,018

Manobre

0,018

117,57944
137,42

€

=

0,40860

=

0,34110

Subtotal:

0,74970

0,74970

Materials
B44Z5016

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 galvanitzat

x 1,64000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,64000

1,64000

1,64000
2,38970
0,07169

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E447J237

kg

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes
formades per peça simple, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

2,46139

Rend.: 1,000

Unitats

3,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,022

A0140000

h

Manobre

0,022

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

0,49940

=

0,41690

Subtotal:

0,91630

0,91630

Materials
B44ZJ036

kg

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000

x 1,98000

Subtotal:

=

1,98000

1,98000

1,98000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

0,02291

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03248

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

2,91921
0,08758

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

3,50948
0,10528

3,00678

COST EXECUCIÓ MATERIAL

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,016

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,028

2,02

Preu

Parcial

€

Import

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

0,26784

=

0,51912

Subtotal:

0,78696

0,78696

Materials
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

x 1,15000

1,000

=

Subtotal:

1,15000

1,15000

1,15000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01967

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1,95663
0,05870

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

2,01533

Rend.: 1,000

Unitats

3,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

0,050

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050

/R x 20,23000
/R x 23,08000

=

1,01150

=

1,15400

Subtotal:

2,16550

2,16550

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,050

/R x 3,03000

=

Subtotal:

0,15150
0,15150

0,15150

Materials
B44Z5A2A

60

2,50 %

Unitats

E44Z5A25

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

B44ZB052

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E44B2253

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000

x 1,16000

Subtotal:

=

1,16000

1,16000

1,16000

3,61477

€
Rend.: 1,000
22,13
Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge
d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de
200x200 mm i gruix 10 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i muntat
en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació
de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la
unió del pern a la cara superior de la placa,
soldadures, talls, platines, peces especials,
escapçadures i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
______________________________________________________________________________________________________________

P-49

E44ZCC01

u

€
Subministrament de placa d'ancoratge d'acer
Rend.: 1,000
57,80
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada per una
placa de 350x350 mm i gruix 12 mm i altra de
300x300 i gruix 10mm (segons detall), i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total,
embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes,
rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó
del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de
la superfície suport, trepant central, anivellació,
reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la
placa amb morter d'autoanivellació expansiu,
aplicació d'una protecció anticorrosiva a les rosques i
extrems dels perns, talls, platines, peces especials,
despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
______________________________________________________________________________________________________________

P-50

E44ZCC02

u

P-51

E44ZCC03

u

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer
UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada per una
placa de 300x400 mm i gruix 12 mm i altra de
250x350 i gruix 10mm (segons detall), i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total,
embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes,

Rend.: 1,000

57,10

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

62

Subtotal:

u

25,71000

25,71000

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

0,13292

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x 1,32000
x 0,37000

=

B0D21030

=

0,36630

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 220,50000

=

0,41895

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 9,10000

=

0,13741

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,24000

=

1,36400

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x 2,67000

=

0,10680

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,52638

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000

8,11

P-55

E4DCCC10

m2

€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per paviment de
formigó amb tauler de fusta de pi i matavius.

2,52638
28,23638
0,84709

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

______________________________________________________________________________________________________________
E4BP1110

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó
del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de
la superfície suport, trepant central, anivellació,
reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la
placa amb morter d'autoanivellació expansiu,
aplicació d'una protecció anticorrosiva a les rosques i
extrems dels perns, talls, platines, peces especials,
despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

P-53

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

29,08347

Rend.: 1,000

29,08

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

13,62000

=

12,09000

Ma d'obra
A0121000
A0150000

h
h

Oficial 1a

/R x 23,30000
/R x 19,60000

0,125

Manobre especialista

0,140

=
=

Subtotal:

Subtotal:

2,91250
2,74400
5,65650

5,65650

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

0,41895

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 220,50000
x 1,24000

=

B0D71130

=

1,36400

Maquinària
C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125

C200F000

h

Màquina taladradora

0,140

/R x 1,53000
/R x 3,25000

=

0,19125

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x 0,37000

=

0,36630

=

0,45500

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

0,13292

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 1,32000
x 9,10000

=

B0D625A0

=

0,13741

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x 2,67000

=

0,10680

Subtotal:

0,64625

0,64625

Materials
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,4928

x 0,58000

=

B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,085

x 15,07000

=

0,28582

Subtotal:

Subtotal:

1,56677

1,56677
7,86952
0,23609

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

E4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

29,08
Preu

2,52638

Parcial

Ma d'obra

E4E2566L

m2

€
Import

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

29,08347

Rend.: 1,000

Unitats

34,03

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600

/R x 22,70000
/R x 20,15000

2,52638
28,23638
0,84709

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,10561

Rend.: 1,000
Unitats

25,71000

1,28095
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,71000

Materials

=

13,62000

=

12,09000

A0122000
A0140000

h
h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,540
0,270

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

12,25800

=

5,11650

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

64

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

17,37450

17,37450

Materials

Subtotal:

8,29050

8,29050

Materials
B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

13,4375

x 1,04000

=

13,97500

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0168

x 100,78650

=

1,69321

B0EAA4F6

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x150 mm, de 2,600
cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 color gris

x 1,13000

=

2,93800

D0701911

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

x 91,36080

=

0,10050

0,0011

Subtotal:
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,66821

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000

44,12

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4E765EF

m

€

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa
de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les
cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:3

11,66887

Rend.: 1,000

12,89

Unitats

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,260

Preu

A0140000

h

Manobre

0,160

/R x 22,70000
/R x 18,95000

Parcial

€

Import

=

5,90200

=

3,03200

Import
Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,290

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,580

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

5,49550

=

13,16600

Subtotal:

18,66150

B0E244W6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

13,4375

x 1,61000

=

21,63438

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0252

x 100,78650

=

2,53982

8,93400

B0EAA4L6

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de 2,600
cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 color gris

x 1,34000

=

3,48400

D0701911

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

x 91,36080

=

0,10050

18,66150

0,0011

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

24,17420

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa
de morter de ciment, de 400x200x150 mm, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les
cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:3

m

44,12077

Rend.: 1,000

Unitats

E4E854EF

42,83570
1,28507

3,00 %

11,67

Preu

Parcial

Ma d'obra

€

3,58450

Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes
col·locada amb morter ciment 1:3

12,89406

Rend.: 1,000

Unitats

10,63

Preu

Parcial

h

Manobre

0,150

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,240

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,84250

=

5,44800

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200

A0140000

h

Manobre

0,140

Import

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

4,54000

=

2,65300

Subtotal:

7,19300

Materials
A0140000

3,58450
12,51850
0,37556

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,17420
P-58

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,93400

Materials

Materials

m

11,32900
0,33987

3,00 %

Ma d'obra

Unitats

E4E754EF

3,03850

34,03399
P-57

E4E2686L

3,03850

15,66821
33,04271
0,99128

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-56

Pàg.:

B0EAA4F6

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x150 mm, de 2,600
cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 color gris

x 1,13000

=

2,93800

7,19300
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D0701911

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

x 91,36080

0,0021

=

0,19186
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,06972
0,03209

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

3,12986

E4EZ72C4

m3

10,32286
0,30969

3,00 %

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000

Unitats
COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4E865EF

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes
col·locada amb morter ciment 1:3

10,63255

Rend.: 1,000

11,86

Preu

€

A0140000

h

Manobre

1,600

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

Preu

Parcial

Import

h

Oficial 1a paleta

0,220

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

4,99400

=

2,84250

Subtotal:

7,83650

m3

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

/R x 18,95000
/R x 22,70000

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de 2,600
cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 color gris

x 1,34000

=

3,48400

D0701911

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

x 91,36080

=

0,19186

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,67586

m3

3,67586
11,51236
0,34537

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

=

69,04800

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

1,10

69,04800
108,44800
3,25344
111,70144

Rend.: 1,000

127,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

11,85773

Rend.: 1,000

39,40000

69,04800

3,00 %

Unitats
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

A0140000

h

Manobre

1,600

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

9,08000

=

30,32000

Subtotal:

€

39,40000

39,40000

Materials
Unitats

Preu

Parcial

D060Q021

Import

m3

Ma d'obra
Oficial 1a ferrallista

9,08000

Subtotal:

E4EZQ024

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

30,32000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,0021

Subtotal:

A0124000

=

39,40000

x 65,76000

1,050

7,83650

Materials
B0EAA4L6

Import

Materials
B065710C

A0122000

kg

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra

E4EZ3000

111,70

Subtotal:
Unitats

P-60

1,10181

3,12986
P-61

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-59

66

0,010

/R x 22,70000

=

Subtotal:

0,22700
0,22700

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

x 80,14170

1,050

0,22700

=

Subtotal:

84,14879

84,14879

84,14879

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 1,14000
x 0,83702

=

0,00570

=

0,83702

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

123,54879
3,70646

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

0,84272

0,84272

P-65

E4PRCC05

u

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m
de llargada de la casa Norten o equivalent. S'inclouen
els segellats i recolzaments de neoprè, així com els
medis auxiliars per a la seva col·locació i anivellament.

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

127,25525
159,65

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre

0,150

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,84250

=

3,40500

Subtotal:

Subtotal:

6,24750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,24750

Maquinària
h

Grua autopropulsada de 12 t

/R x 48,40000

0,050

=

Subtotal:

2,42000
2,42000

B4PRCC03 m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa
Norten o equivalent

1,000

x 66,50000

=

66,50000

B4PRCC04 u

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m
de llargada de la casa Norten o equivalent

1,000

x 79,83000

=

79,83000

Subtotal:

146,33000

2,70900

2,42000

P-68

E511CC05

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 8 cm de gruix,
col·locat sense adherir

3,25789

Rend.: 1,000

5,90

Unitats

Preu

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària,
amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina
transversal de 5,5x2 mm de secció, col·locada amb el
mateix morter de la paret

146,33000

A0140000

h

Manobre

0,110

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,031

/R x 18,95000
/R x 22,70000

3,08

B0351000

=

2,08450

=

0,70370

Parcial

/R x 22,70000

0,018

=

Subtotal:
m

x 2,46000

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra 1,050
de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària,
amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina
transversal de 5,5x2 mm de secció

E51ZCC01

m

0,40860
0,40860

=

2,58300

2,58300

2,58300
2,99160
0,08975

3,00 %

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària,
amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina
transversal de 5,5x2 mm de secció, col·locada amb el
mateix morter de la paret

Rend.: 1,000

Unitats
h

Oficial 1a paleta

3,26

Preu

Parcial

0,020

/R x 22,70000

=

Subtotal:

€

Import

0,45400
0,45400

Materials
B4Z23FA0

m

2,94016
5,72836
0,17185

3,00 %

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra 1,050
de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària,
amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina
transversal de 5,5x2 mm de secció

5,90021

Formació de filada amb dues peces bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment
1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6 per a la cara
interior

Rend.: 1,000

13,30

Preu

Parcial

x 2,58000

A0140000

h

Manobre

0,070

/R x 18,95000

=

1,32650

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250

/R x 22,70000

=

5,67500

€

Import

Subtotal:
B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons 3,4913
la norma UNE-EN 771-1

x 0,16000

=

0,55861

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

5,000

x 1,04000

=

5,20000

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021

x 73,83380

=

0,15505

=

2,70900

Subtotal:
0,45400

7,00150

7,00150

Materials

3,08135

Ma d'obra
A0122000

2,94016
2,94016

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

=

Ma d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E4Z23FA1

x 22,97000

0,128

Import

0,40860

Subtotal:

P-67

2,78820

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu

Materials
B4Z23AA0

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

Subtotal:

P-69
Oficial 1a paleta

2,78820

€

Ma d'obra
h

t

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
A0122000

Import

Materials

159,64743

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra

154,99750
4,64993

3,00 %

3,16300
0,09489

3,00 %

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E4Z23AA1

68

2,70900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-66

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

A0140000

C150G800

Data: 11/12/18

5,91366

5,91366
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,91516
0,38745

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,30261

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05454

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

25,15704
0,75471

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5454A36

m2

Coberta amb 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, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 37 i 70 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis de
color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

19,89

P-71

E5Z15M20

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,160

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,160

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

Import

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

3,63200

=

3,22400

Subtotal:

A0140000

h

Manobre

0,090

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,090

u

Cargol autoroscant amb volandera

B0CH89A0

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
1,050
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una
alçària entre 55 i 70 mm de 0,75 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 37 i 70 cm4 i una massa superficial
entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis de color especial, segons
la norma UNE-EN 14782

=

0,82500

=

11,63400

/R x 18,95000
/R x 22,70000

6,85600

m3

Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

=

1,70550

=

2,04300

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,45900

P-72

E5Z1CC02

m2

19,31500
0,57945

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,89445

Rend.: 1,000

25,91

3,74850

12,62342
12,62342

Formació de solera aïllada amb formigó lleuger
d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 18
cm de gruix mitjà

16,86308

Rend.: 1,000

Unitats

12,62342
16,37192
0,49116

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
12,45900

Import

3,74850

x 124,98440

0,101

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

Parcial

Subtotal:

6,85600

x 0,15000
x 11,08000

5,500

Preu

€

Materials
D07660B1

B0A5AA00

16,86

Ma d'obra

Materials

m2

m2

Unitats
Unitats

25,91175

€

Ma d'obra

E545UA80

70

27,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,090

A0140000

h

Manobre

0,090

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

2,04300

=

1,70550

Subtotal:

3,74850

3,74850

Materials
D07660B1

Unitats

Preu

Parcial

m3

Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

h

Ajudant muntador

0,040

/R x 16,74000

=

0,66960

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,160

/R x 18,54000

=

2,96640

=

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A013M000

x 124,98440

0,1801

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,50969
22,50969

26,25819
0,78775

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

3,63600

E5Z2CC02
u

Cargol autoroscant amb volandera

5,000

B0C5UA80

m2

Placa nervada acústica de 80 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de
5 greques amb una separació de 250 mm

1,050

x 0,15000
x 19,73000

=

0,75000

=

20,71650

27,04594

3,63600

Materials
B0A5AA00

m2

Solera executada amb pendent, formada per tauler
d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc
D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

Unitats

14,40

Preu

Parcial

Ma d'obra

Subtotal:

21,46650

22,50969

21,46650

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,160

A013A000

h

Ajudant fuster

0,080

/R x 23,11000
/R x 20,31000

=

3,69760

=

1,62480

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

5,32240

desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell

5,32240

Materials
B0A32000

kg

B0CU39DA m2

Clau acer galvanitzat

0,150

Tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida

1,050

x 1,63000
x 7,94000

=

0,24450

=

8,33700

Subtotal:

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,58150
1,50 %

0,07984

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

13,98374
0,41951

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,40325

P-75

E5ZFCC11

m2

Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000

16,67

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida
de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta
en angle, soldada sota la impermeabilització

Rend.: 1,000

Unitats

37,89

Preu

Parcial

h

Oficial 1a paleta

/R x 22,70000

0,100

=

Subtotal:

A0140000

h

Manobre

0,200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

Preu

Parcial

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

3,79000

=

9,08000

Subtotal:

Import

B5ZFCC01

12,87000

u

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat

2,27000
2,27000

x 34,52000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,87000

Materials
u

Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm

5,8333

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032

x 0,53000
x 70,67440

=

3,09165

=

0,22616

34,52000

P-76

E5ZFQS00

u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i
375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada
sota la impermeabilització

3,31781

3,31781
16,18781
0,48563

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat, i segellat

Rend.: 1,000

17,84

Preu

h

Oficial 1a paleta

/R x 22,70000

0,100

=

Subtotal:
B5ZFQS00

u

€

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm,
375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a
soldar la impermeabilització

Preu

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

2,51875

=

5,67500

Subtotal:

8,19375

P-77

E5ZH5DJ4

u

8,19375

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm
amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques

=

=

0,90000

=

0,68600

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000

x 2,58000

=

2,58000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de

1,071

x 4,63000

=

4,95873

2,27000

10,61000

10,61000

10,61000
12,88000
0,38640

3,00 %

13,26640

Rend.: 1,000

Unitats
x 0,15000
x 13,72000

u

2,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B0A5AA00

€

Import

2,27000

x 10,61000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

B0CHT24H m

Parcial

Subtotal:

Unitats

m

13,27

Materials

16,67344

Rend.: 1,000

37,89370

Ma d'obra
A0122000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

34,52000
36,79000
1,10370

3,00 %

Unitats
Subtotal:

B7JZ00F6

2,27000

34,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B0F96840

m

Import

Materials
Unitats

E5ZDW24H

€

€

Ma d'obra

P-74

17,83803

Ma d'obra
A0122000

E5Z2F4LA

u

9,12473
17,31848
0,51955

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,58150

DESPESES AUXILIARS

9,12473

39,99

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600

/R x 18,95000
/R x 22,70000
Subtotal:

=

5,68500

=

13,62000
19,30500

19,30500

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0111000
BD515DJ1

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

1,000

x 18,52000

=

18,52000

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000

x 0,25000

=

1,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,52000

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques

19,52000

41,11

Unitats

Preu

Manobre

0,300

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600

/R x 18,95000
/R x 22,70000

Parcial
=

5,68500

=

13,62000

Subtotal:

19,30500

P-80

E6183K1N

m2

€

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000

x 0,25000

=

1,00000

BD514DP0

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava

1,000

x 19,61000

=

19,61000

Subtotal:

20,61000

=

Import

Paret divisòria per a revestir de 13 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x130x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari

28,46555

Rend.: 1,000

21,26

Unitats
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,360

A0140000

h

Manobre

0,180

Preu

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

8,17200

=

3,41100
11,58300

B0E244D1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x130x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,9628

x 0,70000

=

8,37396

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0097

x 70,67440

=

0,68554

20,61000

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

41,11245

Rend.: 1,000

28,47

Preu

Parcial

E618452N

m2

Import

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari

A0150000

h

Manobre especialista

0,150

h

Manobre

0,300

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600

/R x 19,60000
/R x 18,95000
/R x 22,70000

21,26178

Rend.: 1,000

26,43

Preu

Parcial

2,94000

=

5,68500

A0140000

h

Manobre

0,230

/R x 18,95000

=

4,35850

13,62000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,460

/R x 22,70000

=

10,44200

Subtotal:

22,24500

Subtotal:

22,24500

14,80050

Materials

Maquinària
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150

/R x 1,65000

=

Subtotal:

0,24750
0,24750

Materials
B0F1E2AL

u

Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200

x 0,11000

=

3,43200

B0710250

t

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

0,0575

x 29,39000

=

1,68993

€

Import

Ma d'obra

=
=

9,05950
20,64250
0,61928

3,00 %

Unitats

Ma d'obra
A0140000

11,58300

€
P-81

Unitats

Import

9,05950

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

€

Materials

39,91500
1,19745

3,00 %

5,14396
27,63646
0,82909

3,00 %

Subtotal:
19,30500

0,02203
5,14396

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E612BR12

74

Ma d'obra

Materials
B5ZZJLPT

x 1,62000

0,0136

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
h

Aigua

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,98975

Rend.: 1,000

A0140000

m3

Subtotal:

38,82500
1,16475

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5ZHADP4

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-78

Data: 11/12/18

B0E244F6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137

x 0,83000

=

10,07371

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0111

x 70,67440

=

0,78449

0,24750

14,80050

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,85820

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

10,85820

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,65870
0,76976

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E6184L6N

26,42846

Rend.: 1,000

26,43

P-84

E6185M6N

A0140000

h

Manobre

0,230

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,460

Preu

Parcial

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

4,35850

=

10,44200

Subtotal:
u

m3

14,80050

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0111

x 0,83000

=

x 70,67440

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Preu

Parcial

Manobre

0,250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

4,73750

=

11,35000

Subtotal:
14,80050

16,08750

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137

x 1,04000

=

12,62248

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0149

x 70,67440

=

1,05305

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari

10,85820

26,42846

Rend.: 1,000

30,66

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,67553

Preu

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

E618CC02

m2

€

Import

Manobre

0,250

/R x 18,95000

=

4,73750

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 22,70000

=

11,35000

Subtotal:

16,08750

Materials
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0149

x 1,04000

x 70,67440

=

=

Paret de tancament d'una cara vista de 12 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x120x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000

13,67553

13,67553

13,67553

24,54

Preu

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,440

A0140000

h

Manobre

0,220

/R x 22,70000
/R x 18,95000

Parcial

€

Import

=

9,98800

=

4,16900
14,15700

14,15700

Materials
BOE244D5 u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x120x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,137

x 0,74000

=

8,98138

D0701461

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0097

x 70,67440

=

0,68554

m3

Subtotal:
Subtotal:

16,08750

Ma d'obra

12,62248

1,05305

Import

30,65592

Subtotal:
16,08750

€

29,76303
0,89289

3,00 %

Unitats

h

m3

h

25,65870
0,76976

3,00 %

A0140000

D0701461

A0140000

0,78449

10,85820

Unitats

u

30,66

Materials

Ma d'obra

B0E244L6

Rend.: 1,000

Ma d'obra

10,07371

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

30,65592

Subtotal:
Subtotal:

E618562N

m2

€

Materials

P-83

76

29,76303
0,89289

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

D0701461

Pàg.:

3,00 %

Unitats
Unitats

B0E244F6

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-82

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9,66692

9,66692

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E618CC07

Data: 11/12/18

m

Folrat de pilar metàl·lic amb peces de bloc de morter
de ciment foradat llis, de cara vista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, tallades. Col·locat
amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:8.

Rend.: 1,000

23,82392
0,71472

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,53864

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,99

Unitats

Preu

Parcial

€

P-89

E652CC10

m2

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,700

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

15,89000

=

7,58000

Subtotal:

23,47000

Envà de plaques de ciment reforçat amb malla de
fibra de vidre, resistent a la humitat tipus KNAUF
AQUAPANEL INDOOR o equivalent, format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
AQUAPANEL o equivalent a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

23,47000

78

11,17000
0,33510

3,00 %

11,50510

Rend.: 1,000

107,03

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

/R x 3,16000

0,400

=

Subtotal:

1,26400
1,26400

1,26400

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

9,08000

=

3,02250

Subtotal:

Materials
B0E247W6

D0701461

u

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
300x300x174 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

x 0,91000

5,000

=

x 70,67440

0,080

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,65395

10,20395

E61ZCC15

u

Ancoratge tipus GEOANC o equivalent d'acer
inoxidable, format per a dues peces on la peça en
forma de omega va cargolada als pilars metàl·lics per
a subjecció i estabillització de la façana.

10,20395
34,93795
1,04814

3,00 %

11,51

Preu

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 22,70000

=

Subtotal:
Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm,
en forma d'L, de 50x250 mm amb volandera de
plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de
plaques aïllants,per a traves de parets

1,000

x 8,90000

=

0,30750

7,350

=

6,24750

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

=

0,83200

=

5,12940

0,720

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,150

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B7JZ00E1

m

B7J500ZZ

kg

B7C9R5M0 m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,060

x 1,04000
x 2,49000

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940

x 0,49000

=

0,46060

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995

x 0,83000

=

1,65585

Placa de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre,
resistent a la humitat tipus KANUF AQUAPANEL
INDOOR o equivalent,

4,120

x 16,65000

=

68,59800

€

Import

2,27000
2,27000

=

6,50160

x 2,05000
x 0,85000

12,000

Visos per a plaques de guix laminat

Subtotal:
2,27000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
B61Z2GVA u

1,80000

=

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

cu

Ma d'obra
A0122000

=

u

B0A44000

B0CCCC01 m2
Unitats

x 0,15000
x 9,03000

B0A61600

35,98609

Rend.: 1,000

12,10250

91,81245

3,00 %

91,81245
103,91495
3,11745

8,90000
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-90

Subtotal:

12,10250

Materials

4,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-88

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-87

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

8,90000

8,90000

E66ECC06

m2

Mampara envà cec model ST-300 serie TREBE o
equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada, modulació
horitzontal de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en
alçada +-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm,
classificació al foc B-2-d0, amb llana de roca interior
amb una reducció sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer
galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel

Rend.: 1,000

107,03240
123,90

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

80

revestits per ambdues cares per paper decoratiu
impregnat amb resines melaminitzades, responent a
requisits de la Norma Europea N14322. amb les
bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a
prova de cops. Els panells forman una càmera interior
de 62 mm, que permet varies instal·lacions.
Desmontables completa i independentment de tots els
components. Els panells van subjectat a l'estructura
amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció
en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari,
sense perdre la seva posició inicial, deixant una
separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería
oculta.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
E66ECC07

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a
passos elèctrics i posicionament per a suports
verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal
en qualitat Steel Grade (B-02) de 58x20mm amb
mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera
longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al
fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes)
per al clipat de panells i vidres emmarcats.
L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i
allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. Provista de
ferramentes metàl·liques (Grapa horitzontal) per a
subjeció dels suports horitzontals a l'estructura
vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de
polietilè de 2mm de gruix en totes les zones de
recolzament de panells o perfils. Els panells de 19
mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0)
revestits per ambdues cares per paper decoratiu
impregnat amb resines melaminitzades, responent a
requisits de la Norma Europea N14322. amb les
bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a
prova de cops. Els panells forman una càmera interior
de 62 mm, que permet varies instal·lacions.
Desmontables completa i independentment de tots els
components. Els panells van subjectat a l'estructura
amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció
en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari,
sense perdre la seva posició inicial, deixant una
separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería
oculta.

P-91

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Mampara envà cec amb panell interior perforat
acústic tècnic model ST-300 serie TREBE o
equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada, modulació
horitzontal de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en
alçada +-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm,
classificació al foc B-2-d0, amb llana de roca interior
amb una reducció sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer
galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a
passos elèctrics i posicionament per a suports
verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal
en qualitat Steel Grade (B-02) de 58x20mm amb
mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera
longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al
fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes)
per al clipat de panells i vidres emmarcats.
L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i
allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. Provista de
ferramentes metàl·liques (Grapa horitzontal) per a
subjeció dels suports horitzontals a l'estructura
vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de
polietilè de 2mm de gruix en totes les zones de
recolzament de panells o perfils. Els panells de 19
mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0)

Rend.: 1,000

123,90

€

€
Mampara envà de dos vidres continus model ST-200
Rend.: 1,000
181,50
serie TREBE o equivalent, de 2400/3000 mm
d'alçada, capacitat d'absorció en alçada +-16 mm,
gruix de l'envà de 100 mm, amb doble vidre 5+5 mm
amb index de reducció sonora de 42 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer
galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a
passos elèctrics i posicionament per a suports
verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal
en qualitat Steel Grade (B-02) de 58x20mm amb
mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera
longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al
fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes)
per al clipat de panells i vidres emmarcats.
L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i
allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. L'estructura va
recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de
2mm de gruix en totes les zones de recolzament de
panells o perfils. Sobre aquesta estructura es munten
perfils d'alumini anoditzat mate de 19x100mm amb
doble obertura per al muntatge de vidres i sobre el
paviment un perfil guia de 19x100mm. Ambdos perfils
inclouen un sistema de pestanya de fixació ràpida per
a les gomes de subjeció dels vidres laminars de
seguritat 5+5mm. També inclou un sistema de
nivellació amb suports calibrats per a un perfecte
anivellat dels vidres laminars. La unió vertical dels
vidres laminars de seguritat 5+5 mm amb cantell polit,
es realitza per mitjà cinta adhesiva transparent de
1,5x6 mm creant una unió ràpida i neta dels mateixos.
Desmontables completa i independentment de tots els
components. Disseny denominat Mampara lineal.
______________________________________________________________________________________________________________

P-92

E66ECC08

m2

P-93

E692CC03

m2

Gelosia formada per peces de bloc foradat de morter
ciment tumbats, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locació amb morter mixt
amb ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de
marbre blanc 1:1:7.

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

57,53

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre

0,650

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,200

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

12,31750

=

27,24000

Subtotal:

39,55750

u

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

x 1,04000

13,125

=

39,55750

B7ZZ111B

m

Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al 0,700
vapor

x 0,91000

=

0,63700

B7713281

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
136 a 160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil

1,100

x 2,55000

=

2,80500

B0A33300

cu

Tatxes d'acer de 30 mm de llargària

0,300

x 2,50000

=

0,75000

13,65000

Subtotal:
x 252,45960

Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç 0,0105
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

=

4,19200

14,02450
0,42074

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
16,30083

E776CC12

m

55,85833
1,67575

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,44524

16,30083
P-96

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

57,53408

Banda de membrana no adherida amb làmina de
poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de
vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie,
col·locada com a separador de parets de bloc de
formigó.

Rend.: 1,000

19,32

Unitats
m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta
adhesiva i fixada mecànicament

Rend.: 1,000

13,62

Unitats

Preu

Parcial

€

h

Oficial 1a col·locador

0,300

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

6,81000

=

3,02250

Subtotal:

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,160

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,320

/R x 22,70000
/R x 20,15000

Import

Ma d'obra
A0127000

4,19200

2,65083
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

E7743260

82

Materials

Materials

D070C6C1

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

A0140000

B0E244L6

Data: 11/12/18

=

3,63200

=

6,44800

Subtotal:

10,08000

10,08000

Maquinària
C200K000

9,83250

h

Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada

/R x 13,12000

0,160

=

Subtotal:

9,83250

2,09920
2,09920

2,09920

Materials

Materials
B7713260

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
52 a 64 g/m2

1,100

x 1,69000

=

1,85900

B7ZZ111B

m

Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al 0,700
vapor

x 0,91000

=

0,63700

B0A33300

cu

Tatxes d'acer de 30 mm de llargària

x 2,50000

=

0,75000

0,300

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B7761252

Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2
armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie

x 5,98000

1,100

=

Subtotal:

3,24600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,24600

1,50 %

0,14749

3,00 %

13,22599
0,39678

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

6,57800

6,57800

18,75720
0,56272

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-97

E7882202

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

13,62277

19,31992

Rend.: 1,000

Unitats

6,57800

9,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-94

E7743281

m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de
geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

Rend.: 1,000

14,45

€

A0140000

h

Manobre

0,150

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,84250

=

3,40500

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

B7Z22000
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 20,15000
/R x 22,70000
Subtotal:

=

3,02250

=

6,81000
9,83250

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

2,200

x 1,13000
Subtotal:

9,83250

6,24750

6,24750

Materials
=

2,48600
2,48600

2,48600

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Subtotal:

8,73350
0,26201

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7A24M0L

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,99551

Rend.: 1,000

1,56

Unitats
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,030

Preu

Parcial

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

0,30225

=

0,68100

Subtotal:

Import

P-100

E7BC37B0

m2

Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2

x 0,48000

1,100

=

0,98325

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

0,52800

0,52800

h

Ajudant col·locador

0,020

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

2,56

Preu

Rend.: 1,000

2,07

/R x 20,15000
/R x 22,70000

Preu

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 20,15000

=

0,40300

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x 22,70000

=

0,90800

0,40300

=

0,90800
1,31100

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2

x 1,07000

1,100

=

Subtotal:

1,31100

1,17700
1,17700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

1,17700
2,48800
0,07464

3,00 %

Import

P-101

E7C29451

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir

2,56264

Rend.: 1,000

7,47

Unitats
1,31100

1,31100

x 0,62000

1,100

=

Subtotal:

0,68200
0,68200

0,68200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01967

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

2,01267
0,06038

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Unitats

A0140000

h

Manobre

0,030

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x 18,95000
/R x 22,70000

2,72

Preu

Parcial

Parcial

Import

=

0,56850

=

1,36200

Subtotal:

1,93050

1,93050

Materials
B7C29450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

x 5,07000

1,050

2,07304

Rend.: 1,000

Preu

€

Ma d'obra

Materials

m2

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0137000

E7B451J0

Import

1,55659

Subtotal:

P-99

Parcial

€

Materials

1,51125
0,04534

3,00 %

Unitats

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

2,64200
0,07926
2,72126

Subtotal:

Ma d'obra

m2

1,33100

3,00 %

Rend.: 1,000

0,52800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat
sense adherir

A0137000

B7B137B0
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,33100

Unitats

0,98325

Subtotal:

B7B151D0

84

Ma d'obra

Materials

E7B451D0

Pàg.:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

B7711M00

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-98

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

5,32350

5,32350

5,32350
7,25400
0,21762

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,47162

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

0,90800

=

0,40300

Subtotal:

1,31100

Materials
B7B151J0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100

x 1,21000

=

1,33100

E7C944C1

m2

1,31100

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 41 a 45 kg/m3, de 30 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000

Unitats

4,59

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,025

/R x 18,95000

=

0,47375

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

A0122000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a paleta

/R x 22,70000

0,050

=

1,13500

86

1,60875

composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura.

1,60875

Materials
m2

Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de
30 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres

x 2,69000

1,050

=

2,82450

______________________________________________________________________________________________________________
Subtotal:

2,82450

2,82450

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02413

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

4,45738
0,13372

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-102

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
B7C944C0

Data: 11/12/18

E7C9R8I4EA97 m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft ref. 58538 de la serie
Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada amb
fixacions mecàniques

4,59110

Rend.: 1,000

14,58

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,040

/R x 18,95000

=

0,75800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080

/R x 22,70000

=

1,81600

Subtotal:

2,57400

2,57400

Materials
B7C9R8I0E m2

Panell semirígid de llana mineral de roca per a
l'aïllament tèrmic i acústic de tancaments verticals,
segons UNE-EN 13162, revestit per una cara amb
paper kraft que fa la funció de barrera de vapor, de
135x60x6 cm, amb una conductivitat tèrmica de 0,034
W/mK i una resistència tèrmica de 1,75 m2K/W,
reacció al foc F i densitat nominal 50 kg/m3, ref.
58538 de la serie Edificació Tècnica de ROCKWOOL

1,050

x 10,34000

=

10,85700

B7CZ1600

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000

x 0,24000

=

0,72000

u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,57700

3,00 %

€
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
Rend.: 1,000
45,68
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant
del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura.
______________________________________________________________________________________________________________

P-104

E7D6CC05

m2

€
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
Rend.: 1,000
74,96
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 2500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant
del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura.
______________________________________________________________________________________________________________

P-105

E7D6CC06

m2

P-106

E7J5129A

m

11,57700
14,15100
0,42453

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000

Unitats

5,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120

/R x 22,70000

=

Subtotal:

14,57553

2,72400
2,72400

2,72400

Materials
P-103

E7D6CC04

m2

Formació de protecció passiva contra incendis
d'estructura
metàl·lica,
mitjançant
projecció
pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe
A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en
combinació amb perlita o vermiculita, fins a formar un
gruix mínim de 20 mm i aconseguir una resistència al
foc de 90 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil
metàl·lic. Protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs de
projecció. Projecció mecànica del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant
del desenvolupament dels perfils metàl·lics que

Rend.: 1,000

11,99

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,0084

x 26,31000

=

0,22100

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,2205

x 11,10000

=

2,44755

Subtotal:

2,66855

2,66855
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA

5,39255
0,16178

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pàg.:

88

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

Subtotal:

5,55433

Rend.: 1,000

1,53

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,525

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,100

€

Oficial 1a col·locador

x 3,86000
x 9,09000

=

2,02650

=

9,99900

Subtotal:
Unitats

h

16,38750

Preu

Parcial

/R x 22,70000

0,050

=

Subtotal:

Import

1,13500
1,13500

16,38750

Materials

Ma d'obra
A0127000

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E7J5A01A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,13500

12,02550

12,02550

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24581

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

28,65881
0,85976

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,51858

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021

x 13,72000

=

0,28812

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021

x 23,21000

=

0,04874

E81122B2

0,33686

0,33686

A0140000

h

Manobre

0,350

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01703

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

1,48889
0,04467

Reforç puntual de membrana amb una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu
de cautxú sintètic

Rend.: 1,000

53,50

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,600

/R x 20,15000

=

12,09000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,200

/R x 22,70000

=

27,24000

Subtotal:

D0701821

m3

€

39,33000

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,100

x 9,09000

=

9,99900

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,525

x 3,86000

=

2,02650

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,02550

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de
cautxú sintètic

Import

14,07400

E81128B2

12,02550

3,00 %

51,94545
1,55836
53,50381

Rend.: 1,000

=

29,52

Preu

Parcial

0,500

/R x 22,70000

=

11,35000

0,250

/R x 20,15000

=

5,03750

1,47077

1,47077

1,47077
22,17727
0,66532

3,00 %

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

22,84259

Rend.: 1,000

30,90

Preu

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,660

A0140000

h

Manobre

0,710

€

/R x 22,70000
/R x 18,95000

Parcial

€

Import

Import

=

14,98200

=

13,45450

Subtotal:

28,43650

28,43650

Materials
m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184

x 85,01560

Subtotal:
Unitats

20,70650

Ma d'obra

0,58995

Ma d'obra
Ajudant col·locador

6,63250

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
39,33000

D0701821

h

=

20,70650

x 85,01560

0,0173

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0137000

/R x 18,95000
/R x 22,70000

Unitats

Subtotal:

Oficial 1a col·locador

€

Import

Materials

h

Parcial

Subtotal:
Preu

A0137000

A0127000

Preu

Subtotal:

Ma d'obra

m2

22,84

Materials

1,53355

Unitats

E7Z52A06

Rend.: 1,000

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Ma d'obra
Subtotal:

E7Z51A06

m2

=

1,56429

1,56429

1,56429
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

89

PARTIDES D'OBRA

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà,
de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Subtotal:

30,00079
0,90002

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8251345

Data: 11/12/18

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,90081

Rend.: 1,000

20,79

P-109

Unitats

Preu

Parcial

17,77364

E83P0V20

m2

Revestiment de parament vertical amb panell
multicapa de 4 mm de gruix ALUCOBOND o
equivalent, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, adherides a nucli de polietilè.

25,18704

Rend.: 1,000

Unitats

Import

17,77364
24,45344
0,73360

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

101,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,115

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,17925

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800

=

7,94500

A0140000

h

Manobre

0,800

Subtotal:

10,12425

/R x 18,54000
/R x 18,95000

=

14,83200

=

15,16000

Subtotal:

10,12425

29,99200

29,99200

Materials

Materials
x 0,27000

=

1,32376

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
1,100
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a
45 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

x 7,80000

=

8,58000

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

x 0,30000

=

0,15300

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

B0FH3163

m2

B05A2103

kg

4,9028

0,510

Subtotal:

10,05676

B0CE4015

m2

x 65,24000

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,050
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,05676

68,50200

68,50200

20,18101
0,60543

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E83EEJBA

m2

Extradossat directe de plaques de guix laminat
fixades mecànicament al parament vertical mitjançant
mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat
col·locades cada 600 mm amb 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una

20,78644

Rend.: 1,000

Unitats

25,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,270

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

5,00580

=

1,67400

Subtotal:

6,67980

Materials
B83ZA700

m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,4465

x 0,96000

=

2,34864

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

=

4,51500

=

0,24600

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 9,03000
x 2,05000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
2,060
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 4,20000

=

8,65200

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

B0A4A400

B7J500ZZ

kg

101,44882

€
Subministrament i col·locació en vertical de perfil
Rend.: 1,000
55,12
arquitectònic ATENEA (5.202.44) de Europerfil o
equivalent, en 0,7 mm. de gruix, perfilat en base
d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de
Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant), fixat directament a subestructura existent,
amb separació entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE.
Col·locació incloent juntes de estanquitat de polietilè
conformada amb secció del perfil per trobaments amb
remats d’acabat. Fixació autotaladrant, i elements
auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
______________________________________________________________________________________________________________

P-110

E83QCC06

m2

E83QS163

m2

6,67980
Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de
coeficient de perforació, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000

Unitats

38,86

Preu

Parcial

=

0,83200

€

Import

Ma d'obra
A013F000
A012F000

h
h

Ajudant manyà
Oficial 1a manyà

0,500
0,500

/R x 16,80000
/R x 23,06000

=

8,40000

=

11,53000

Subtotal:

19,93000

Materials
x 1,04000

68,50200
98,49400
2,95482

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-108

90

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-107

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0CHQ163 m2

Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de
coeficient de perforació

1,050

x 16,48000

=

17,30400

19,93000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

91

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,30400

0,49825

3,00 %

37,73225
1,13197

P-113

E844C2M3

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-114

E844K182

m2

m

m2

Cel ras acústic continu no registrable de plaques
1998X1188 mm Cleaneo de Knauf o equivalent de
guix laminat amb perforació circular ordenada
rectilinea 8/18R d'un 15,5 % de perforació, de 12,5 de
gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma
UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.
Tots els materials tindran una classificació mínima de
B-s1,d0 respecte comportament al foc.

Rend.: 1,000

Unitats

54,79

Preu

Parcial

92

h

Ajudant col·locador

0,570

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,570

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

11,48550

=

12,93900

Subtotal:

24,42450

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i
12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C
segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

28,77100
53,19550
1,59587

3,00 %

54,79137

Rend.: 1,000

41,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,230

A013M000

h

Ajudant muntador

0,230

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

4,26420

=

3,85020

Subtotal:

8,11440

8,11440

Materials

€

B844C28A

m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la
superfície i vel , de 600x600 mm i cantell
rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964
, per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat 0,65 segons UNE-EN
ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0

B84Z3510

m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
1,030
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

Import

Ma d'obra
A0137000

28,77100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

€
Subministrament i col·locació de remats de forats
Rend.: 1,000
32,00
(portes, finestres, etc...) amb xapa de 0,7 mm de
gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat amb revestiment
Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant), instal·lat segons disseny en plànols de
detall. Segons normes CTE y QTG.
______________________________________________________________________________________________________________
E83ZCC09

Subtotal:

38,86422

€
Subministrament i col·locació de remateria general
Rend.: 1,000
26,00
(peus de planxa, cantonades, coronacions, etc) amb
xapa de 0,7 mm de gruix, en acer galvanitzat i
Pre-lacat
amb revestiment Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat
segons disseny en plànols de detall. Segons normes
CTE y QTG.
______________________________________________________________________________________________________________

P-112

Pàg.:

la norma UNE-EN 14190 , amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons la norma
UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0

17,30400

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E83ZCC07

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

24,42450

1,030

x 28,58000

=

29,43740

x 2,62000

=

2,69860

Subtotal:

32,13600

32,13600

Materials
B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x 0,07000

=

0,13230

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x 1,04000
x 9,03000

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000

x 8,26000

=

8,26000

Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial
perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota
la superfície i vel , placa de 12,5 mm de gruix ,segons

1,030

x 17,73000

=

18,26190

B7J500ZZ

kg

B0CCHL3H m2

=

0,49140

=

1,62540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-115

E865CC05

m2

Revestiment tècnic SITAB ST-300 de OFIMATIC o
equivalent, per parament vertical, amb panells de 19
mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0)
revestits per ambdues cares per paper decoratiu
impregnat amb resines melaminitzades, responent a
requisits de la Norma Europea N14322. amb les
bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a
prova de cops. Els panells van subjectat a l'estructura
amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció
en tres dimensions, permetent un muntatge i

Rend.: 1,000

3,00 %

40,25040
1,20751
41,45791
84,79

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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A013D000

h

Ajudant pintor

/R x 20,15000

0,079

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat
esmerilat i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm

Rend.: 1,000

32,30

x 10,19000
x 11,08000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,270

A013F000

h

Ajudant manyà

0,270

E894ACK0

Preu

Parcial

/R x 23,06000
/R x 16,80000

4,85877

m2

0,29287

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

24,67649
0,74029

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

25,41679

Rend.: 1,000

18,99

Unitats

Preu

A013D000

h

Ajudant pintor

0,060

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,610

/R x 20,15000
/R x 22,70000

Parcial
=

1,20900

=

13,84700

Subtotal:

€

15,05600

B89ZH000

kg

Esmalt ignífug

0,255

x 7,95000

=

2,02725

B8ZA5000

kg

Imprimació ignífuga

0,204

x 5,51000

=

1,12404

Import

P-117

E8989240

x 2,05000
x 0,96000

=

0,19065

=

1,59360

m2

17,01000

3,15129

3,00 %

18,43313
0,55299

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

18,98612

Rend.: 1,000

4,34

Unitats

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,093

m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

1,660

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

12,000

x 0,15000

=

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

20,59425

3,00 %

A013D000

h

Ajudant pintor

0,011

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,110

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

0,22165

=

2,49700

h

Oficial 1a pintor

0,790

2,71865

2,71865

Materials
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

x 2,99000

0,4998

=

Subtotal:

1,49440
1,49440

1,49440

32,29714
25,42
Preu

Parcial

Ma d'obra
A012D000

20,59425
31,35645
0,94069

Rend.: 1,000
Unitats

Import

1,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8940BJ0

€

Ma d'obra

Subtotal:
Subtotal:

3,15129
0,22584

COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

15,05600

1,50 %

4,53600

x 16,20000

Import

DESPESES AUXILIARS

=

10,76220

€

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,76220

4,85877

1,50 %

6,22620

1,050

B83ZA700

u

2,26032

DESPESES AUXILIARS

=

Subtotal:

B0A61600

19,52485

Ma d'obra

Materials
Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm
de gruix, acabat esmerilat i tallat a mida

2,59845

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

m2

=

Subtotal:
Unitats

B8635AC5

19,52485

Subtotal:

m2

m2

1,59185

Materials

€
Rend.: 1,000
106,74
Revestiment tècnic i acústic SITAB ST-300 de
OFIMATIC o equivalent, per parament vertical, amb
panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta
(D-s1-d0) amb perforacions, revestits per ambdues
cares per paper decoratiu impregnat amb resines
melaminitzades, responent a requisits de la Norma
Europea N14322. amb les bores perimetrals amb
cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells
van subjectat a l'estructura amb grapes de clipat que
proporcionen una subjeció en tres dimensions,
permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes
vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició
inicial, deixant una separació de 8 mm. Disseny
denominat de Perfilería oculta. S'inclouen els remats,
fixacions i talls dels panells així com vel acúsitc, per a
deixar la partida totalment acabada segons plànols de
detall.
______________________________________________________________________________________________________________
E86A5AC5

=

Subtotal:

______________________________________________________________________________________________________________
E865CC06

94

PARTIDES D'OBRA

desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari,
sense perdre la seva posició inicial, deixant una
separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería
oculta. S'inclouen els remats, fixacions i talls dels
panells per a deixar la partida totalment acabada
segons plànols de detall.

P-116

Pàg.:

/R x 22,70000

=

17,93300

€
Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

4,21305
0,12639
4,33944
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-118

E898K2A0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000

5,11

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu

Parcial

7,47464
0,22424

3,00 %

Import
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 20,15000

=

0,30225

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

/R x 22,70000

=

2,83750

Subtotal:

P-120

3,13975

E8A82E23

m2

3,13975

Envernissat de parament horitzontal de fusta, al
vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0

7,69888

Rend.: 1,000

7,70

Unitats

Materials
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 2,99000
x 4,13000

=

1,18942

=

0,63189

Subtotal:

Preu

Parcial

1,82131

1,82131
4,96106
0,14883

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200

A013D000

h

Ajudant pintor

0,020

/R x 22,70000
/R x 20,15000

14,22

B8AZK000

kg

Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0

=

4,54000

=

0,40300

Preu

Parcial

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,390

h

Ajudant pintor

0,040

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

8,85300

=

0,80600

Subtotal:

B89ZB000

kg

Imprimació fosfatant
Esmalt sintètic

0,204

x 7,58000

=

1,54632

0,255

x 10,19000

=

2,59845

Subtotal:

2,53164

P-121

E8A8AA30

m2

9,65900

Tractament de protecció superficial de parament
vertical de fusta amb lasur a l'aigua a base de resines
amb protector insecticida-fungicida, acabat mat,
aplicat en dues capes

Rend.: 1,000

4,55

Preu

Parcial

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

2,27000

=

0,20150
2,47150

m2

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís
ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la superfície
brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0

B8ASAA00

l

14,21788

Rend.: 1,000

Unitats

7,70

Preu

Parcial

2,47150

Materials
Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

x 13,62000

0,1428

=

Subtotal:
E8A81E23

Import

4,14477
13,80377
0,41411

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,94494
1,94494

1,94494

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

4,41644
0,13249

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200

A013D000

h

Ajudant pintor

0,020

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

4,54000

=

0,40300

Subtotal:

4,94300

P-122

E8A8AA50

m2

4,94300

Tractament de protecció superficial de parament
horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat
mat, aplicat en dues capes

Materials
kg

Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0

0,3468

x 7,30000
Subtotal:

=

2,53164
2,53164

4,54893

Rend.: 1,000

Unitats
B8AZK000

€

Ma d'obra

4,14477

3,00 %

7,47464
0,22424
7,69888

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,53164

3,00 %

Unitats
kg

2,53164

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B8ZAF000

4,94300

€

Import

9,65900

=

Subtotal:

Ma d'obra
A013D000

4,94300

x 7,30000

0,3468

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

Import

Materials

5,10989

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E89AQBP0

96

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-119

Pàg.:

5,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
2,53164

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

A013D000

h

Ajudant pintor

0,0125

/R x 22,70000
/R x 20,15000
Subtotal:

=

2,83750

=

0,25188
3,08938

3,08938

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B8ASAA00

l

Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

x 13,62000

0,1428

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,94494
1,94494

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,94494
5,03432
0,15103

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,12377
0,48371

3,00 %

P-125

E8K4CC02

m

Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra
nacional acabat tall de fleix de 3 cm de gruix,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

16,60748

Rend.: 1,000

34,32

Unitats

5,18535

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-123

E8J9CC09

m

Coronament
de
mur
de
xapa
d'acer
galvanitzat.MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn de
200º amb color RAL a escollir, col·locat amb fixacions
mecàniques. Segons plànols de detall.

Rend.: 1,000

37,08

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

2,51875

=

5,67500

Subtotal:

8,19375

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

A0140000

h

Manobre

0,300

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat
MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn de 200º amb
color RAL a escollir,

1,020

x 26,38000

=

26,90760

B0A5AA00

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,15000

=

0,90000

u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E8K2CC01

m

Coronament de mur de bloc de formigó, amb peça de
placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de
cara vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

11,35000

=

5,68500
17,03500

27,80760

8,19375

B8K4U010

m

Peça d'escopidor per a paret de 30 cm, de pedra de
la sènia de 3 cm, acabat tall de fleix, amb
trencaaigües

1,000

x 15,65000

=

15,65000

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,006

x 105,38910

=

0,63233

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

27,80760
36,00135
1,08004

3,00 %

37,08139

Rend.: 1,000

16,61

17,03500

Materials

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-124

=

Subtotal:

Materials
B0CHCC01 m

/R x 22,70000
/R x 18,95000

16,28233

33,31733
0,99952

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-126

E8L9CC09

m

€

Formació de llinda de planxa d'acer soldada en forma
de L d'1 mm de gruix, , col·locada amb fixacions
mecàniques, i segellat sobre forjat de fusta.

34,31685

Rend.: 1,000

Unitats

16,28233

26,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 22,70000

=

6,81000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300

/R x 20,15000

=

6,04500

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,420

/R x 22,70000

=

9,53400

A0140000

h

Manobre

0,210

/R x 18,95000

=

3,97950

Subtotal:

13,51350

Subtotal:

u

Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de
cara vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

2,500

x 0,69000

=

1,72500

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0084

x 105,38910

=

0,88527

Subtotal:

2,61027

12,85500

Materials
B7J50010

dm3

B0A5AA00

u

13,51350

Materials
B0EA3416

12,85500

2,61027

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050

x 13,72000

=

0,68600

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

0,90000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda

1,071

x 0,15000
x 5,45000

=

B0CHTF3K m

=

5,83695

B44Z5026

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

3,000

x 1,77000

=

5,31000

kg

Subtotal:

12,73295

12,73295
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PARTIDES D'OBRA

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,58795
0,76764

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8Z2CC06

m2

Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb
llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades
mecànicament

15,63

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 22,70000
/R x 18,95000

Parcial
=

9,08000

=

3,79000

Subtotal:

€

A0140000

h

Manobre

0,200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

Preu

Parcial

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

3,79000

=

9,08000

Subtotal:

Import

12,87000

12,87000

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,600

x 0,89000

=

0,53400

B9C32324

m2

Terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb
àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior

1,040

x 12,56000

=

13,06240

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021

x 73,83380

=

1,55051

12,87000

Materials

Subtotal:
B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0055

B0A61500

u

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

10,010

x 220,50000
x 0,09000

=

1,21275

=

0,90090

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,11365

2,11365

1,50 %

0,19305

3,00 %

15,17670
0,45530

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9362866

20,10

P-130

E9DCCC01

h

Manobre

0,120

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

Preu

Parcial

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,27400

=

1,36200

Subtotal:

Import

0,060

Rend.: 1,000

/R x 150,65000

x 66,43000

0,103

3,63600

=

=

h

Manobre

0,030

/R x 18,95000

=

0,56850

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

4,03000

=

10,21500

h

Oficial 1a col·locador

0,450

14,81350

B0FHC191

m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020

x 26,13000

=

26,65260

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035

x 0,75000

=

5,25263

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425

x 0,80000

=

1,14000

9,03900
9,03900

6,84229

6,84229

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,84229

E9J17100

m2

20,10281

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm
de gruix i de color natural, col·locat sense adherir

€

Import

28,86

€

14,81350

49,29449
23,69
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,030

33,04523
47,85873
1,43576

3,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

Rend.: 1,000

33,04523

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,51729
0,58552
P-131

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica,
rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
exterior

Parcial

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Preu

Subtotal:

9,03900

Subtotal:

E9C32324

49,29

Materials

Materials
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

28,85742

A0140000
A0127000

3,63600

Subtotal:
m3

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
rectificat premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu
superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

15,14691
28,01691
0,84051

3,00 %

Unitats

Maquinària

B065960J

12,87000

Ma d'obra

A0140000

Camió amb bomba de formigonar

m2

€

Ma d'obra

h

15,14691

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,63200

Rend.: 1,000

Unitats

C1701100

Import

Materials

Ma d'obra

P-129

Preu

Ma d'obra

26,35559

Rend.: 1,000

Unitats

P-128

Pàg.: 100

/R x 20,15000

=

0,60450

€
Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

A0127000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

h

Oficial 1a col·locador

/R x 22,70000

0,030

=

Subtotal:

0,68100
1,28550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,28550

7,91857
0,23756

3,00 %

Materials
B9J17100

m2

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm
de gruix i de color natural

x 19,74000

1,100

=

P-134
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,71400

E9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en
paviments laminats

E9U381CY

216,70

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 9
cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

8,15613

Rend.: 1,000

10,58

Unitats

Preu

Parcial

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

0,40300

=

2,27000

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,080

/R x 22,70000

=

1,81600

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,080

/R x 20,15000

=

1,61200

Import

2,67300

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

0,525

x 0,75000

=

0,39375

B9U381C0

m

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 9 cm 1,020
d'alçària

x 6,99000

=

7,12980

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

x 0,80000

=

0,08008

Subtotal:

3,42800

3,42800

0,1001

Materials

Subtotal:
m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat
en paviments laminats

x 206,96000

1,000

=

7,60363

206,96000

210,38800
6,31164

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6

216,69964

Rend.: 1,000

Unitats

8,16

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000
A0137000

h
h

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador

0,150
0,050

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

3,40500

=

1,00750

Subtotal:

4,41250

4,41250

Materials
B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,1005

0,08945

m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

1,020

x 0,89000
x 3,27000

=

B9U21AA0

=

3,33540

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011

x 73,83380

=

0,08122

Subtotal:

3,50607

10,58493

206,96000
P-135

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,60363
10,27663
0,30830

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E9U21AAD

2,67300

206,96000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-133

Import

Materials

Ma d'obra

B9JE9200

€

Ma d'obra

23,68949

Rend.: 1,000

m

21,71400
22,99950
0,68999

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-132

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,71400

3,50607

EAS010

kg

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, per pilars, mitjançant unions soldades. Treballat
i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació
posterior de dues mans d'emprimació amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per
ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des
de la vora de la soldadura. Inclús p/p de preparació
de cantells, soldadures, talls, peces especials,
plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de
plaques, escapçadures i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000

Unitats

1,87

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

Subtotal:
MO047

h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.

0,011

/R x 23,76000

=

0,26136

MO094

h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

0,011

/R x 21,08000

=

0,23188

Subtotal:

0,40356

0,40356

Maquinària
MQ08SOL02 h

0,49324

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

/R x 3,00000

0,015

0,49324

Maquinària

=

Subtotal:

0,04500
0,04500

0,04500

Materials
MQ08SOL02 h

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

/R x 3,00000

0,015

=

Subtotal:

0,04500
0,04500

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals.

1,050

x 0,96000

=

1,00800

MT27PFI010 l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,050

x 4,66000

=

0,23300

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals.

1,050

x 0,96000

=

1,00800

MT27PFI010 l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,050

x 4,66000

=

0,23300

0,04500

Materials
MT07ALA01 kg

MT07ALA01 kg

Subtotal:
%ZZ
Subtotal:

1,24100

%

Medios auxiliares

% s 1,68950

2,000

1,24100

%

Medios auxiliares

% s 1,77900

2,000

=

Subtotal:

0,03558
0,03558

=

Subtotal:

Altres
%ZZ

1,24100

1,24100

Altres

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03558

0,03379
0,03379

0,03379
1,72335
0,05170

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,81482
0,05444

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-136

EAV010

kg

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions
soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació
de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO
8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca
de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han
de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia
de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p
de preparació de vores, soldadures, talls, peces
especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies i emprimació.
Inclos perforació per ancoratge (segons detall).
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

EABGP762

u

1,86926

Rend.: 1,000

1,78

€

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

1,77505

Rend.: 1,000

Unitats

307,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 23,06000

=

Subtotal:

9,22400
9,22400

9,22400

Materials
BAZGC370 u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x 57,84000

=

57,84000

BABGPA62 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

1,000

x 231,01000

=

231,01000

Subtotal:
2,50 %

0,23060

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

298,30460
8,94914

Parcial

Ma d'obra
MO094

h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

0,009

MO047

h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.

0,009

/R x 21,08000
/R x 23,76000

=

0,18972

=

0,21384

Import

307,25374

€
F2. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
2.322,00
fusteries oscil·lobatents/fixa d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70
FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-137
Preu

288,85000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

288,85000

EAF7CC02

u

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

EAF7CC03

u

€
F4. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
1.628,10
fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA
OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4360 X 1400 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. S'inclou mecanismes per obertura amb
barra allargadora i doble compàs per quan s'obren les
fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-139

EAF7CC04

u

€
F5. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
4.104,50
fusteries fixes i oscil·lobatents/praticables d'alumini
lacat color a escollir per la DF, amb sistema
CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT,
de dimensions aproximades 7930X 1960 mm. amb la
distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries. S'inclou doble compàs per quan
s'obren les fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-140

EAF7CC05

u

€
F6 i F8. Subministrament i col·locació de porta
Rend.: 1,000
1.232,00
praticable de doble fulla d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA
OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 2030 X 2220 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer
inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
______________________________________________________________________________________________________________

P-141

EAF7CC06

u

€
F7. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
1.854,74
fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir per la
DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA
OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 6285 X 2200 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries.S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer
inoxidable, pany per a clau mestrejada, mecanisme
retenedor.
______________________________________________________________________________________________________________

P-142

EAF7CC07

u

€
F9'. Subministrament i col·locació de fusteria fixes i
Rend.: 1,000
1.595,62
oscil·lobatent d'alumini lacat color a escollir per la DF,
amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4360 X
2200 mm. amb la distribució segons plànol de detall
de fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-143

P-144

EAF7CC08

EAF7CC09

Data: 11/12/18

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

€
F3. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
2.097,00
fusteries batents/fixes/oscil·lobatents d'alumini lacat
color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO
COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4260 X 2960 mm. amb la
distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries. S'inclou doble compàs per quan
s'obren les fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-138

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________
€
F1. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
588,00
fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir per la
DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA
OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4320 X 800 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries.S'inclou mecanismes per obertura amb barra
allargadora i doble compàs per quan s'obren les
fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-145

EAF7CC10

u

€
F4'. Subministrament i col·locació de conjunt de
Rend.: 1,000
1.074,00
fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA
OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 3000 X 1400 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. S'inclou mecanismes per obertura amb
barra allargadora i doble compàs per quan s'obren les
fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-146

EAF7CC13

u

€
F10. Subministrament i col·locació de porta praticable
Rend.: 1,000
1.910,96
de doble fulla i fixe superior d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70
FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 2030 X 4480 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer
inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
______________________________________________________________________________________________________________

P-147

EAF7CC14

u

€
F11. Subministrament i col·locació de fixes d'alumini
Rend.: 1,000
1.441,56
lacat color a escollir per la DF, amb sistema
CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT,
de dimensions aproximades 2030 X 4480 mm. amb la
distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-148

EAF7CC15

u

P-149

EAQE7178

u

u

u

F9. Subministrament i col·locació de conjunt de
fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir per la
DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA
OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de

Rend.: 1,000

1.285,00

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt

Rend.: 1,000

Unitats

234,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,075

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,500

/R x 20,31000
/R x 23,11000

=

1,52325

=

34,66500

Subtotal:

€

36,18825

Materials
BAZG4130

u

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000

x 25,90000

=

25,90000

36,18825

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

BAQE7175

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

x 165,45000

1,000

=

165,45000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

191,35000

191,35000

EASA72Q2

234,36440

Rend.: 1,000

269,01

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt,
col·locada

Rend.: 1,000

h

Oficial 1a manyà

Preu

Ajudant fuster

0,075

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,500

Preu

Parcial

/R x 20,31000
/R x 23,11000

=

1,52325

=

34,66500

Subtotal:

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 140x210 cm, preu alt

36,18825

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000

x 25,90000

=

P-151

EASA81P2

u

36,18825

25,90000

x 198,54000

=

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada

516,23000

516,23000
525,45400
15,76362
541,21762
299,67

Preu

Parcial

€
Import

h

Oficial 1a manyà

/R x 23,06000

0,250

=

Subtotal:

5,76500
5,76500

5,76500

Materials
BASA81P2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu alt

x 285,18000

1,000

=

Subtotal:
224,44000

0,54282

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

261,17107
7,83513

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 70x210 cm, preu alt, col·locada

269,00621

Rend.: 1,000
Unitats

233,59
Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-152

EASA82R2

=

Subtotal:

u

5,76500

Import

=

299,67335

Unitats

664,27

Preu

Parcial

h

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 23,06000

=

Subtotal:
5,76500

€

Import

Ma d'obra
9,22400
9,22400

9,22400

Materials
BASA82R2 u

x 221,02000

285,18000
290,94500
8,72835

3,00 %

Rend.: 1,000

5,76500

Materials
1,000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt,
col·locada

€

A012F000
/R x 23,06000

285,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
0,250

285,18000

224,44000

1,50 %

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 70x210 cm, preu alt

516,23000

Rend.: 1,000

198,54000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BASA71M2 u

9,22400

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

Oficial 1a manyà

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012F000

Subtotal:

h

9,22400

3,00 %

Unitats

A012F000

€

Import

9,22400

x 516,23000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Materials

u

=

Subtotal:

h

EASA71M2

Parcial

Subtotal:
BASA72Q2 u

A013A000

u

541,22

/R x 23,06000

0,400

€

Ma d'obra

BAQE7195

233,58855

Materials

Unitats

u

226,78500
6,80355

3,00 %

Unitats

221,02000

Ma d'obra
A012F000

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt

u

227,53825
6,82615

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

221,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

BAZG4130

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

EAQE7198

Data: 11/12/18

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt

1,000

x 635,70000

=

635,70000

221,02000
Subtotal:

635,70000

635,70000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

644,92400
19,34772

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
BAU13A30

664,27172

m2

u

€
Rend.: 1,000
1.097,25
Porta acústica tipus block cega model SITAB-400
serie TREBE o equivalent, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb estratificat, de 50 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), de dues fulles
batents de cares llises de 180 cm d'amplària i 220 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta
col·locada.
______________________________________________________________________________________________________________

P-154

EATACC02

EATACC03

P-157

EATACC09

EAU1CC10

u

Envà mòbil monodireccional format per mòduls
d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria
vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana
mineral de roca, acabat exterior amb tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb estratificat, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la
guia així com tirador i pany.

Rend.: 1,000

433,75

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,95752

394,16000

394,16000

EB71UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

394,16000
421,11752
12,63353

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

433,75105

Rend.: 1,000

5,21

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

/R x 18,54000

0,030

=

Subtotal:

0,55620
0,55620

0,55620

Materials
B147UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

x 4,27000

1,050

=

Subtotal:

u

m2

x 394,16000

1,000

€

€
Porta acústica de doble de vidre emmarcat model
Rend.: 1,000
1.732,50
SITAB-420 serie TREBE o equivalent, de dues fulles
batents de vidre, de 200 cm d'amplària i 220 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta
col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm.
______________________________________________________________________________________________________________

P-156

Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x3,5 m
de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista
d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell d'HPL,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior

u

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model
Rend.: 1,000
864,15
SITAB-420 serie TREBE o equivalent, d'una fulla
batent de vidre, de 90 cm d'amplària i 220 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta
col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm.
______________________________________________________________________________________________________________

P-155

26,95752

Materials

€
Porta acústica tipus block cega model SITAB-400
Rend.: 1,000
618,00
serie TREBE o equivalent, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb estratificat, de 50 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla
batent de cares llises de 220 cm d'alçària, junt bilavial
al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt
isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta col·locada.
______________________________________________________________________________________________________________
EATACC01

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-153

Data: 11/12/18

4,48350

4,48350

4,48350

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

0,01947

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

5,05917
0,15178

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB71UE40

u

€

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

5,21094

Rend.: 1,000

Unitats

551,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 18,54000

=

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra

Import

h

Ajudant muntador

0,762

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,766

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

12,75588

=

14,20164

9,27000

Materials
B147UE40

A013M000

9,27000

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos

1,000

x 495,67000

=

495,67000

9,27000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

x 3,72000

8,000

=

525,43000
3,50 %

0,32445

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

535,02445
16,05073

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

551,07518

Rend.: 1,000

69,57

Unitats

Preu

Parcial

€

EB92CC03

u

P-167

EB92CC05

m2

Import

Vinil autoadhesiu per formació de rètol d'entrada
segons plànol detall DG C-08, col·locat.

Ajudant col·locador

/R x 20,15000

0,300

=

Subtotal:
B147UH20

B0A63H00

u

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000

6,04500

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000

x 53,85000

=

6,04500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,536

A013M000

h

Ajudant muntador

0,900

/R x 18,54000
/R x 16,74000

Parcial
=

9,93744

=

15,06600

Subtotal:

53,85000

x 3,72000

=

BB92U200

7,44000

25,00344

m2

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames

x 238,87000

1,000

=

Subtotal:
61,29000

61,29000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

0,21158

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

67,54658
2,02640

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Preu

€
Import

25,00344

Materials

Subtotal:

EB92CC01

271,79

Ma d'obra

6,04500

Materials

P-165

Rend.: 1,000
Unitats

h

30,45916

€
Vitrina d'anuncis per interior, referència 1626 de
Rend.: 1,000
458,23
1800X1000 mm de MADI o equivalent, amb fons en
acer blanc per utilitzar amb rotuladors d'esborrat en
sec i amb aplicacions magnètiques, espai interio útil
40 mm. Formada per marc d'alumini anoditzat en
plata mate amb cantoneres arrodonides, portes
corredisses de vidre de 4 mm o de metracrilat, amb
pany tipus llapis insertat en la carcassa.
______________________________________________________________________________________________________________

P-166

Ma d'obra
A0137000

29,57200
0,88716

3,00 %

525,43000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

EB71UH20

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1
B0A63H00

Data: 11/12/18

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
tipus 1 i 2 amb pictograma perforat o caràcters
alfanumèrics, segons plànol detall DG C-08, amb
suport, de mides 15X15 cm, autoadhesiva.

69,57297

Rend.: 1,000

Unitats

30,46

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

238,87000

P-168

EC1G47A6

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

Import

271,78964

Rend.: 1,000

Unitats

238,87000
263,87344
7,91620

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

238,87000

120,99

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

2,51100

=

2,78100

Subtotal:

5,29200

A012E000

h

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma perforat

1,000

x 23,98000

=

23,98000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x 0,15000

=

0,30000

Subtotal:

24,28000

/R x 22,06000

=

24,28000

13,23600
13,23600

13,23600

Materials
BC1GG706 m2

u

0,600

Subtotal:
5,29200

Materials
BB92CC01

Oficial 1a vidrier

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm 1,000
de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de
lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

x 104,23000

Subtotal:

=

104,23000

104,23000

104,23000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

117,46600
3,52398

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-169

EC1KCC02

u

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc
d'acero inoxidable AISI 304 acabat satinat NOFER
08024.S o equivalent. Dimensions: alçada 800 x
amplada 600 mm x fons 75 mm. Fixat a la paret per
platina reclinable.
·

Rend.: 1,000

238,21

Oficial 1a vidrier

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

Preu
/R x 22,06000

1,000

=

3,62160

=

8,44200

Subtotal:

12,06360

Parcial
=

BDY3E300

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

1,000

x 0,05000

=

0,05000

BD135370

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt elàstic

1,250

x 1,48000

=

1,85000

BDW3E300 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm

1,000

x 3,16000

=

3,16000

Import

22,06000
22,06000

Subtotal:
22,06000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc
d'acero inoxidable AISI 304 acabat satinat NOFER
08024.S o equivalent. Dimensions: alçada 800 x
amplada 600 mm x fons 75 mm. Fixat a la paret per
platina reclinable.
·

Parcial

Import

12,06360

Materials

Subtotal:
BC1KCC02 u

/R x 20,12000
/R x 23,45000

€

Ma d'obra
h

Preu

Ma d'obra

120,98998

Unitats
A012E000

Pàg.: 114

x 209,21000

1,000

=

209,21000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

209,21000

209,21000

ED115571

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,63731

Rend.: 1,000

20,96

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

231,27000
6,93810

3,00 %

m

5,06000
17,12360
0,51371

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-172

Subtotal:

5,06000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

8,44200

=

3,62160

Subtotal:

238,20810

12,06360

12,06360

Materials
P-170

ED115271

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000

16,29

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

8,44200

=

3,62160

Subtotal:

12,06360

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75
mm

1,000

x 0,07000

=

0,07000

BDW3E500 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm

1,000

5,74000

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic

1,250

x 5,74000
x 1,98000

=

BD135570

=

2,47500

BDY3E500

m

Subtotal:
12,06360

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
BDW3E200 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

1,000

2,26000

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic

1,250

x 2,26000
x 1,16000

=

BD135270

=

1,45000

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000

x 0,04000

=

0,04000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,75000

3,00 %

3,75000

ED115771

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,95906

Rend.: 1,000

Unitats

30,70

Preu

Parcial

ED115371

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000

15,81360
0,47441

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

8,44200

=

3,62160

Subtotal:

16,28801
17,64

€

€

Import

Ma d'obra

12,06360

Materials
P-171

8,28500
20,34860
0,61046

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-173

Subtotal:

8,28500

BDW3E700 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

1,000

BD135770

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,250

m

x 12,04000
x 4,42000

=

12,04000

=

5,52500

12,06360

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

BDY3E700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

x 0,18000

1,000

=

Subtotal:

0,18000
17,74500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,74500

35,68760
1,07063

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,80860
0,89426

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-174

ED116171

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P-176

ED11UT02

30,70286

Rend.: 1,000

18,87

Preu

Parcial

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 20,12000

=

3,62160

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

/R x 23,45000

=

8,44200

Subtotal:

Import

12,06360

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000

x 0,02000

=

0,02000

BDW3E100 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm

1,000

=

1,95000

BD136170

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic

1,250

x 1,95000
x 3,43000

=

4,28750

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

12,06360

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de
polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 75
mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre.

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

=

3,62160

=

8,44200
12,06360

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic

0,300

x 1,16000

=

0,34800

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000

x 0,04000

=

0,04000

BDW3E200 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

4,000

x 2,26000

=

9,04000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

12,06360

36,76

9,42800

P-177

ED11UT03

m

€

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de
polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 32
mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre.

9,42800
21,49160
0,64475

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,87073

Rend.: 1,000

/R x 20,12000
/R x 23,45000

BD135270

6,25750

22,13635

Rend.: 1,000

21,54

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

8,44200

=

3,62160

Subtotal:

12,06360

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic

0,300

x 1,98000

=

0,59400

BDW3E500 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm

4,000

22,96000

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75
mm

1,000

x 5,74000
x 0,07000

=

BDY3E500

=

0,07000

Subtotal:

23,62400

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

8,44200

=

3,62160

Subtotal:

12,06360

12,06360

Materials
u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000

x 0,02000

=

0,02000

BDW3E100 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm

4,000

7,80000

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic

0,300

x 1,95000
x 3,43000

=

BD136170

=

1,02900

BDY3E100

12,06360

Materials

u

Parcial

Subtotal:

18,32110
0,54963

3,00 %

Unitats

BD135570

Preu

Subtotal:

6,25750

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED11UT01

22,14

Materials

Materials

P-175

Rend.: 1,000

Unitats

€

Ma d'obra

m

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de
polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 40
mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre.

Ma d'obra
Unitats

BDY3E100

m

36,75823

m

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-178

ED15N711

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000

8,84900

3,00 %

8,84900
20,91260
0,62738
21,53998
31,29

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

l'interior de pericó.

Ma d'obra

Subtotal:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,180

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

8,17200

=

3,62700

Subtotal:

11,79900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,79900

BD136770

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400

x 9,32000

=

BD1Z4200

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670

x 2,06000

=

1,38020

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000

x 0,18000

=

0,18000

BDW3E700 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,330

x 12,04000

=

3,97320

13,04800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,58140

m

ED351355

u

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a
l'interior de pericó.

18,58140

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,180

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360

192,14

Preu

Parcial

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

3,62700

=

8,17200

Subtotal:

11,79900

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,200

A0140000

h

Manobre

1,100

x 174,74000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

3,00 %

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a
l'interior de pericó.

A0127000

h

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador

=

6,79932

B064300C

m3

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

0,0588

x 57,81000

=

3,39923

B0512401

t

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

0,0032

x 100,28000

=

0,32090

B0111000

m3

Aigua

0,001

0,00162

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0494

x 1,62000
x 105,38910

=

D070A4D1

=

5,20622

15,72729

Import

70,78500

P-182

ED351430

u

€

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

89,10766

Rend.: 1,000

Unitats

15,72729
86,51229
2,59537

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,45

Preu

Preu

Parcial

Import

0,180
0,360

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=
=

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

A0140000

h

Manobre

0,330

Parcial

1,000

x 242,70000

=

€

Import

3,94680

=

6,25350
10,20030

10,20030

Maquinària

8,17200

242,70000

=

Subtotal:

3,62700

11,79900

/R x 17,94000
/R x 18,95000

C1503500

11,79900

h

Camió grua de 5 t

0,220

/R x 54,46000
Subtotal:

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a

70,78500

x 0,17000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
u

20,84500

39,996

174,74000

262,13

Subtotal:
BD15UT02

49,94000

=

Subtotal:

Ma d'obra
h

€

Ma d'obra
Unitats

A0137000

=

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

192,13517

Rend.: 1,000

Parcial

u

11,79900

186,53900
5,59617

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED15UT02

/R x 22,70000
/R x 18,95000

174,74000

174,74000

Preu

B0F1D2A1

Materials
Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems.

89,11

Subtotal:

Ma d'obra

u

Rend.: 1,000

Materials

31,29181

Rend.: 1,000

Unitats

BD15UT01

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

262,13397

Ma d'obra

30,38040
0,91141

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED15UT01

P-181

242,70000
254,49900
7,63497

3,00 %

Unitats
Subtotal:

P-180

242,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-179

Pàg.: 118

Materials

=

11,98120
11,98120

11,98120

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

BD351430

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

x 39,27000

1,000

=

39,27000

39,27000

u

39,27000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

61,60450
1,84814

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED351630

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

125,04

t

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

0,0042

x 100,28000

=

0,42118

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005

x 0,17000

=

10,20085

BD3Z2776

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm

1,000

23,74000

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0756

x 23,74000
x 105,38910

=

D070A4D1

=

7,96742

Preu

Parcial

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-185
A0140000

h

Manobre

0,330

/R x 18,95000

=

6,25350

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x 17,94000

=

3,94680

Subtotal:

10,20030

47,25232

ED354985

u

10,20030

Maquinària

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

148,09064

Rend.: 1,000

345,68

Unitats
h

Camió grua de 5 t

/R x 54,46000

0,220

=

Subtotal:

11,98120
11,98120

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

x 99,06000

1,000

=

11,98120

A0140000

h

Manobre

3,300

A0122000

h

Oficial 1a paleta

6,700

/R x 18,95000
/R x 22,70000

99,06000

99,06000

=

62,53500

=

152,09000

Subtotal:

99,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

121,39450
3,64184

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Parcial

Import

214,62500

214,62500

Materials

Subtotal:

ED353565

Preu

€

Ma d'obra

Materials
BD351630

47,25232
143,77732
4,31332

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

C1503500

Pàg.: 120

B0512401

63,45264

Rend.: 1,000

Unitats

P-184

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-183

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

125,03634

Rend.: 1,000

Unitats

148,09

Preu

Parcial

€

B0512401

t

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

0,0095

x 100,28000

=

0,95266

B064300C

m3

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

0,1512

x 57,81000

=

8,74087

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

112,002

x 0,17000

=

19,04034

BD3Z2AA8

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 1,000

x 73,86000

=

73,86000

B0111000

m3

Aigua

0,003

=

0,00486

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,1439

x 1,62000
x 105,38910

=

15,16549

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

3,000

/R x 22,70000

=

68,10000

A0140000

h

Manobre

1,500

/R x 18,95000

=

28,42500

Subtotal:

96,52500

96,52500

117,76422

117,76422

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,21938

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

335,60860
10,06826

COST EXECUCIÓ MATERIAL

345,67685

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,002

B064300C

m3

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

0,0851

x 1,62000
x 57,81000

=

0,00324

=

4,91963

P-186

ED35U001

u

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x
700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a l'accés
dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol,
tapa de formigó amb tanca de seguretat i ganxos per
a tracció. Totalment instal.lada a terra.

Rend.: 1,000

292,88

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0122000

A0140000

h

Manobre

1,000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,000

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

18,95000

=

22,70000

Subtotal:

41,65000

A0140000

u

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x
700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a l'accés
dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol,
tapa de formigó amb tanca de seguretat i ganxos per
a tracció.

x 242,70000

1,000

=

h
h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,500

/R x 22,70000

=

11,35000

0,250

/R x 18,95000

=

4,73750

Subtotal:
41,65000

16,08750

BD515HVM u

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb
sortida vertical de 100 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable AISI 304

B0710150

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0143
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

242,70000
t

1,000

x 18,03000

=

18,03000

x 35,74000

=

0,51108

Subtotal:
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

242,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x80 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000

74,37

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm

€

35,66744

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,070

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,140

7,20
Preu

/R x 18,95000
/R x 22,70000

Parcial
=

1,32650

=

3,17800

Subtotal:

A0140000

h

Oficial 1a paleta

/R x 22,70000
/R x 18,95000

1,600

Manobre

€
Import

Import

Ma d'obra
h

34,62858
1,03886

3,00 %

Ma d'obra

Unitats
A0122000

18,54108

292,88050
ED5A1500

ED35UT01

18,54108

242,70000
284,35000
8,53050

3,00 %

16,08750

Materials

Materials

P-187

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BD35U001

Data: 11/12/18

0,800

=

36,32000

=

15,16000

Subtotal:

51,48000

BD5A2D00

m

x 2,30000

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm 1,050
de diàmetre

51,48000

m3

Aigua

0,002

B064300C

m3

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

0,0862

x 1,62000
x 57,81000

=

Subtotal:

Materials
B0111000

4,50450

4,50450

Materials
2,41500
2,41500

2,41500

=

0,00324

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06757

=

4,98322

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

6,98707
0,20961

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

62,000

x 0,14000

=

8,68000

B0512401

t

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

0,0042

x 100,28000

=

0,42118

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,063

x 105,38910

=

6,63951

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-189

ED5H89A8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

7,19668

Rend.: 1,000

Unitats

93,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,72715

72,20715
2,16621

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-188

ED515HVM

u

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb
sortida vertical de 100 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

74,37336

Rend.: 1,000

Unitats

20,72715

35,67

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,430

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,290

=

8,14850

=

5,20260

Subtotal:

13,35110

Materials
BD5H89A8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050

x 65,32000

=

68,58600

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,1518

x 57,81000

=

8,77556

€

Import

/R x 18,95000
/R x 17,94000

13,35110

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

77,36156

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

77,36156
90,71266
2,72138

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED7FT350

x 0,42000
x 7,40000

=

0,42000

=

9,25000

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,110
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 57,81000

=

6,35910

BDW3BA00 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

0,330

=

9,26310

B0310500

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,182

x 28,07000
x 16,50000

=

3,00300

BDY3BA00 u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000

BD7FT450

m

Tub de PVC-U de paret estructurada per a
1,250
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

B064300B

m3

93,43404

Rend.: 1,000

37,85

€

t

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
h

Oficial 1a col·locador

0,200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

A0140000

h

Manobre

0,190

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

4,54000

=

4,03000

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

3,60050

=

4,31300

Subtotal:

16,48350

P-192

ED7FT550

m

16,48350

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

t

BDY3B900

u

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,171

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000

BDW3B900 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

B064300B

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,104
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

m

0,330

=

2,82150

=

0,24000

A0140000

h

Manobre

0,190

x 16,06000
x 57,81000

=

5,29980

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

=

6,01224

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

x 4,71000

Tub de PVC-U de paret estructurada per a
1,250
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

5,88750

20,26104

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

60,02

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

3,60050

=

4,54000

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

4,03000

=

4,31300

Subtotal:

16,48350

16,48350

Materials

Subtotal:

ED7FT450

46,12206

Rend.: 1,000

x 16,50000
x 0,24000

28,29520
44,77870
1,34336

3,00 %

Unitats
B0310500

BD7FT350

Rend.: 1,000

BD7FT550

m

Tub de PVC-U de paret estructurada per a
1,250
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

x 11,47000

=

14,33750

36,74454
1,10234

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,117
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 57,81000

=

6,76377

37,84688

BDY3BB00 u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000

0,76000

Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm

0,330

x 0,76000
x 50,69000

=

BDW3BB00 u

=

16,72770

B0310500

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,194

x 16,50000

=

3,20100

20,26104

46,12

€

t

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

41,78997

h

Manobre

0,190

/R x 18,95000

=

3,60050

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

=

4,03000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 20,15000
/R x 22,70000

=

4,54000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

/R x 22,70000

=

4,31300
16,48350

P-193

16,48350

ED7FT650

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

60,02167

Rend.: 1,000

Unitats

41,78997
58,27347
1,74820

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0140000

Subtotal:
Materials

28,29520

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0127000

Materials

P-191

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

P-190

Data: 11/12/18

105,03

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-195
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,280

/R x 22,70000

=

6,35600

A0140000

h

Manobre

0,280

=

5,30600

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

6,81000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300

/R x 20,15000

=

6,04500

ED7K3332

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000

Unitats

54,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

24,51700

24,51700

Materials
Tub de PVC-U de paret estructurada per a
1,250
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

x 18,13000

BDW3BC00 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm

x 127,27000

=

41,99910

BDY3BC00 u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000

=

1,91000

B064300B

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,128
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 1,91000
x 57,81000

=

7,39968

BD7FT650

B0310500

m

m3

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,330

x 16,50000

0,211

=

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,66250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-194

ED7K3311

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix

Oficial 1a paleta

0,100

h

Manobre

0,200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,110

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0423

77,45278

26,98

Preu

Parcial

0,100

/R x 18,95000

=

1,89500

Oficial 1a paleta

0,100

=

2,27000

=

3,40500

=

3,02250

Manobre

A0122000

h

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150

/R x 22,70000
/R x 22,70000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 20,15000
Subtotal:

u

=

4,03000

=

4,54000
14,63000

/R x 8,48000
/R x 49,41000

=

0,93280

=

2,09004

10,59250

x 0,18000

=

14,63000

3,02284

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,6636

10,94940

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000

x 16,50000
x 0,52000

=

BDY3E900

=

0,52000

BD7K3330

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200

x 13,93000

=

16,71600

€

BDW3E900 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,330

x 21,15000

=

6,97950

3,02284

35,16490

35,16490

Import
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

52,81774
1,58453

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-196

ED7K3342

m

10,59250

Materials
BDY3E700

3,79000

/R x 20,15000
/R x 22,70000

Subtotal:
Unitats

h

2,27000

=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

=

Materials

105,02887

Rend.: 1,000

/R x 22,70000
/R x 18,95000

Maquinària

101,96978
3,05909

3,00 %

h

A0140000

Subtotal:

3,48150
77,45278

A0122000

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000

Unitats

0,18000

54,40227

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000

BDW3E700 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,330

x 12,04000

=

3,97320

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

0,1554

=

2,74126

A0137000

h

Ajudant col·locador

BD7K3310

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

x 17,64000
x 7,26000

=

8,71200

A0127000

h

A0140000

h

72,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
=

2,27000

0,200

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

4,03000

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 22,70000

=

4,54000

Manobre

0,200

/R x 18,95000

=

3,79000

Subtotal:
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,60646

3,00 %

15,60646

14,63000

26,19896
0,78597

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0507

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,130

/R x 49,41000
/R x 8,48000

=

2,50509

=

1,10240

Subtotal:
COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,98493

14,63000

Maquinària

3,60749

Materials
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,735

x 16,50000

=

12,12750

3,60749

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

x 21,21000

BDW3EB00 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm

0,330

BDY3EB00 u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000

x 41,00000
x 0,94000

m

=

25,45200

=

13,53000

=

0,94000
52,04950

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

h

B0710250

t

BDDZ9DD0 u

52,04950
70,28699
2,10861

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

99,00

Oficial 1a paleta

0,100

A0140000

h

Manobre

0,200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

Preu

Parcial

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

2,27000

=

3,79000

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

4,54000

=

4,03000

Subtotal:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0592

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,140

14,63000

/R x 49,41000
/R x 8,48000

=

2,92507

=

1,18720

Subtotal:

Import

x 33,48000

=

BDY3ED00 u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250
mm

1,000

x 2,25000

=

2,25000

BDW3ED00 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm

0,330

x 64,74000

=

21,36420

B0310500

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,8232

x 16,50000

=

13,58280

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-199

EE41A137

u

EDDZ9DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

77,37300

14,63000

A013G000
A012G000

Manobre

x 29,39000

=

1,04922

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000

x 131,00000

=

131,00000

132,04922

0,410

132,04922

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25615

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

149,38187
4,48146

4,11227

Parcial

/R x 18,95000

=

7,76950

Rend.: 1,000

69,43

Preu

Parcial

h

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor

0,500

/R x 16,71000

=

8,35500

0,500

/R x 18,54000

=

9,27000
17,62500

BEW4S231 u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica
de 125 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

0,330

x 7,91000

=

2,61030

BE41A137

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000

x 46,73000

=

46,73000

u

Subtotal:
77,37300

153,86

Preu

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col·locat

153,86332
€

Import

17,62500

Materials

49,34030

P-200

EE41A837

€

Import

u

49,34030

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,44063

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

67,40593
2,02218

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Colze de 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col·locat

69,42810

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

h

0,0357

Subtotal:

98,99873

Rend.: 1,000

Unitats

h

96,11527
2,88346

3,00 %

Ma d'obra
A0140000

17,07650

Ma d'obra

40,17600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-198

17,07650

Unitats

4,11227

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

t

9,30700

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

€

Materials
m

=

Subtotal:

Maquinària

BD7K3350

/R x 22,70000

0,410

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

h

Oficial 1a paleta

72,39560

Ma d'obra
A0122000

Pàg.: 128

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

ED7K3352

A0122000

Subtotal:

Subtotal:

P-197

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7K3340

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

48,99

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,250

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,250

/R x 18,54000
/R x 16,71000

=

4,63500

=

4,17750

Subtotal:

Subtotal:

8,81250

8,81250

BEW48000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330

x 5,73000

=

1,89090

BE42Q852

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
1,020
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

x 7,64000

=

7,79280

Materials
BEW4S231 u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica
de 125 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

1,000

x 7,91000

=

7,91000

BE41A837

Colze de 45° per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm
de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000

x 30,62000

=

30,62000

u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

38,53000

8,81250

2,50 %

0,22031

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

47,56281
1,42688

9,68370

P-203

EE42Q956

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

19,05109

Rend.: 1,000

32,84

Unitats

48,98970

9,68370
18,49620
0,55489

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,53000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,81250

Materials

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-201

EE41AQ37

u

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la
formació de xemeneia individual, de 80 mm de
diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret, l'interior d'acer
inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat

Rend.: 1,000

86,83

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,550

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,550

/R x 18,54000
/R x 16,71000

10,19700

=

9,19050

Subtotal:

19,38750

Preu

Parcial

Import

BE42Q952

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada

1,020

x 10,03000

=

10,23060

BEW49000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330

x 6,87000

=

2,26710

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,250

/R x 18,54000

=

4,63500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,250

/R x 16,71000

=

4,17750

Subtotal:

8,81250

8,81250

Subtotal:

Materials
BE41AQ37

u

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la
formació de xemeneia individual, de 80 mm de
diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior,
estructura interior de doble paret, l'interior d'acer
inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

x 75,27000

1,000

=

75,27000
2,50 %

0,22031

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

84,30281
2,52908

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EE42QB56

75,27000

DESPESES AUXILIARS

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

19,05

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

32,84176

Rend.: 1,000

Unitats

48,55

Preu

Parcial

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,800

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,800

€

/R x 18,54000
/R x 16,71000

=

14,83200

=

13,36800

Subtotal:

28,20000

Materials
BE42QB52
Preu

Parcial

m

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,250

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,250

/R x 18,54000
/R x 16,71000

=

4,63500

=

4,17750

€

Import

Ma d'obra

86,83190

Rend.: 1,000

Unitats

12,49770
31,88520
0,95656

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-204

m

12,49770

75,27000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

EE42Q856

19,38750

Materials
Unitats

P-202

=

BEW4B000 u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
1,020
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada

x 15,75000

=

16,06500

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

x 8,71000

=

2,87430

0,330

28,20000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,93930

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

18,93930

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,13930
1,41418

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EE42QC56

48,55348

Rend.: 1,000

35,24

Preu

Parcial

P-207

EE42QJ56

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,550

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,550

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

9,19050

=

10,19700

Subtotal:

19,38750

BE42QC52 m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada

1,020

x 12,27000

=

12,51540

BEW49002

Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

0,330

x 7,00000

=

2,31000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,82540

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,800

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,800

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

19,38750

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

38,33

Preu

Parcial

0,550

/R x 16,71000

=

9,19050

0,550

/R x 18,54000

=

10,19700

Subtotal:

BE42QE52

m

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

13,36800

=

14,83200
28,20000

Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm
de diàmetre

0,330

x 12,05000

=

3,97650

BE42QJ52

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada

1,020

x 24,09000

=

24,57180

m

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,38750

Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada

1,020

x 7,81000
x 14,95000

Subtotal:

=
=

P-208

EE42QT01

m

€

Import

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment i amb aïllament
tèrmic interior adherit realitzat amb planxa d'escuma
elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000.
Totalment instal.lat

€

Import

28,20000

Unitats

28,54830
56,74830
1,70245

3,00 %

58,45075

Rend.: 1,000

114,29

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
19,38750

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,250

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,250

2,57730

/R x 18,54000
/R x 16,71000

=

23,17500

=

20,88750

Subtotal:

44,06250

Materials

15,24900

17,82630

28,54830

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BEW4A001 u

Parcial

BEW4E001 u

14,82540

35,23929

Rend.: 1,000

Unitats
Ajudant calefactor

Preu

Subtotal:

Ma d'obra
h

58,45

Materials

34,21290
1,02639

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013G000

Rend.: 1,000

Subtotal:
Subtotal:

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

38,33021

Ma d'obra

Materials

u

m

€

Import

37,21380
1,11641

3,00 %

Unitats
Unitats

EE42QE56

Pàg.: 132

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-206

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-205

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible
cargolada

1,020

x 18,62000

=

18,99240

BEW4C000 u

Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm
de diàmetre

0,330

x 9,73000

=

3,21090

B7CJ15B0

m2

Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,500

x 29,68000

=

44,52000

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,045

x 3,86000

=

0,17370

BE42QF52

17,82630

m

44,06250

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

66,89700

66,89700

P-211

EE6R1A00

m2

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis

Rend.: 1,000

55,89

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

110,95950
3,32879

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-209

EE42R312

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment, inclòs les peces
especials

114,28829

Rend.: 1,524

13,44

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200

Preu

Parcial

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

2,19291

=

2,43307

Subtotal:

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,200

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,200

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

20,05200

=

22,24800

Subtotal:

€

42,30000

BE6R1A00

m2

Xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

1,050

x 10,44000

=

10,96200

BEY61A00

u

Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
d'1 mm de gruix

1,000

x 1,00000

=

1,00000

Import

Subtotal:

4,62598

Import

42,30000

BEW43000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

1,000

x 4,61000

=

4,61000

BE42R310

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,200

x 3,18000

=

3,81600

11,96200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

54,26200
1,62786

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-212
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,42600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

EEA1UT01

u

8,42600
13,05198
0,39156

3,00 %

13,44354

Rend.: 1,000

11,96200

4,62598

Materials

m2

Parcial

Materials
Unitats

EE52Q23A

Preu

€

Ma d'obra

Ma d'obra

P-210

Pàg.: 134

30,09

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de
superfície d'absorció i 24 tubs de buit, amb sistema
d'autolimitació de temepratura Thermprotect, amb un
rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 3,03m2
de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el material de fixació,
connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors
automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN
12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,000

Unitats

€

55,88986
1.881,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,450

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,450

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

7,51950

=

8,34300

Subtotal:

15,86250

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000

x 12,19000

=

12,19000

BEW52000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250

x 4,64000

=

1,16000

Subtotal:

13,35000

h

Ajudant calefactor

2,000

/R x 16,71000

=

33,42000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000

/R x 18,54000

=

37,08000

Subtotal:

70,50000

15,86250

13,35000

BEA1UT01

u

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de
superfície d'absorció i 24 tubs de buit, amb sistema
d'autolimitació de temepratura Thermprotect, amb un
rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 3,03m2
de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el material de fixació,
connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors
automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN
12975-1.

x 1.756,18000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

70,50000

Materials

Materials
BE52Q230

A013G000

29,21250
0,87638
30,08888

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.756,18000

1.756,18000

3,00 %

1.756,18000
1.826,68000
54,80040
1.881,48040

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

P-213

EEA1UT02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de
superfície d'absorció i 12 tubs de buit, amb sistema
d'autolimitació de temperatura Thermprotect, amb un
rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 1,51m2
de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el material de fixació,
connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors
automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN
12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,000

1.105,54

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-215

A013G000

h

Ajudant calefactor

2,000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000

Preu

Parcial

EED5100A

u

Import

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

33,42000

=

37,08000

Subtotal:

70,50000

70,50000

Materials
u

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de
superfície d'absorció i 12 tubs de buit, amb sistema
d'autolimitació de temperatura Thermprotect, amb un
rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 1,51m2
de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el material de fixació,
connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors
automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN
12975-1.

x 1.002,84000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.002,84000

1.002,84000

1.002,84000
1.073,34000
32,20020

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.105,54020

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor
marca Daikin, model ERQ100AV1, tipus DC Inverter,
amb compressor scroll, per a instal.lacions amb
unitats de tractament d'aire (UTA). Cal kit de vàlvula
d'expansió marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de
control marca Daikin, mod. EKEQDCB o EKEQFCB,
per a connexió de la unitat exterior ERQ amb la
bateria d'expansió directa del climatitzador. Capacitat
nominal refrigeració / calefacció 11.200 / 12.500 W,
consum en refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W
(eficiència energètica ´´A´´), i nivell sonor nominal 50
dBA. Dimensions (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, pes
120 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T.
Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a
caixa de control. Connexions canonada frigorífica
Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu
especial del bescanviador de calor. Rang de
funcionament en refrigeració des dels -5 fins a 46 º
CBS, i en calefacció des de -20 fins a 15,5 º CBH de
temperatura exterior. Longitud màxima de canonada
fins kit EKEXV de 50 metres, i des kit EKEXV fins
UTA de 5 metres. Cabal d'aire nominal refrigeració /
calefacció 6.360 / 6.120 m3 / h, amb adreça de
descàrrega horitzontal. Utilitza refrigerant ecològic
R410A.Totalmente instal · lada. S'inclou el muntatge
suspès, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i
de control, posada en marxa, regulació i proves.

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de
cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2 tubs,
de 56,0 kW nominals de potència en refrigeració i
63,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials,
compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a,
tipus RXYQ20T de la firma DAIKIN o equivalent.
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre
silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,000

13.440,82

€

Rend.: 1,000

A012G000

h
h

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor

Preu

Parcial

Preu

Parcial

Import

9,000
9,000

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

150,39000

=

166,86000

Subtotal:

317,25000

BEDEW003 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

x 92,23000

=

92,23000

BED5020T

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de
cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2 tubs,
de 56,0 kW nominals de potència en refrigeració i
63,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials,
compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a,
tipus RXYQ20T de la firma DAIKIN o equivalent.

1,000

x 12.639,8600

=

12.639,86000

317,25000

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

9,000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

9,000

BED5100A

Materials

u

1.878,40

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

150,39000

=

166,86000

Subtotal:

Unitats
A013G000

13.440,82020

317,25000

Materials

Ma d'obra

12.732,09000
13.049,34000
391,48020

3,00 %

Unitats
EED5020T

12.732,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-214

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BEA1UT02

Data: 11/12/18

u

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor 1,000
marca Daikin, model ERQ100A, tipus DC Inverter,
amb compressor scroll, per a instal.lacions amb
unitats de tractament d'aire (UTA). Cal kit de vàlvula
d'expansió marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de
control marca Daikin, mod. EKEQDCB o EKEQFCB,
per a connexió de la unitat exterior ERQ amb la
bateria d'expansió directa del climatitzador. Capacitat
nominal refrigeració / calefacció 11.200 / 12.500 W,
consum en refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W
(eficiència energètica ´´A´´), i nivell sonor nominal 50
dBA. Dimensions (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, pes
120 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T.
Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a
caixa de control. Connexions canonada frigorífica
Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu
especial del bescanviador de calor. Rang de
funcionament en refrigeració des dels -5 fins a 46 º
CBS, i en calefacció des de -20 fins a 15,5 º CBH de

x 1.506,44000

=

1.506,44000

317,25000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

Pàg.: 138

h

Ajudant calefactor

9,000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

9,000

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

150,39000

=

166,86000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.506,44000

317,25000

Sistema
de
gestió
centralitzada
intelligentTouchManager mod. CM601A51 per a
controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o
equivalent d'idèntiques característiques. Pantalla tàctil
amb plànols de la instal·lació. Servidor web inclòs de
sèrie. Programació horària setmanal/anual.
Totalment instal·lada i programada d'acord als
paràmetres indicats per la direcció facultativa de
l'obra i la propietat, connectada i provada.

BEDEW003 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

x 92,23000

=

92,23000

BED5Y08T

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de
cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2 tubs,
amb calefacció continuadurant els desescarches, de
22,5 kW nominals de potència en refrigeració i 25,0
kW en calefacció, amb ventiladors axials,
compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a,
tipus RYYQ08T de la firma DAIKIN o equivalent.
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega
de gas, posada en marxa, regulació i proves i la
tarjeta de selecció del model fred/calor model
BRP2A81.

1,000

x 5.294,76000

=

5.294,76000

1.506,44000
u

1.823,69000
54,71070

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

A013G000

1.878,40070

Rend.: 1,000

3.142,56

€

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

5.386,99000

h

Oficial 1a calefactor

9,000

A013G000

h

Ajudant calefactor

9,000

/R x 18,54000
/R x 16,71000

=

166,86000

=

150,39000

Subtotal:

317,25000

P-218

EEDECS25

U

317,25000

Materials
U

x 2.733,78000

Sistema de gestió centralitzada
1,000
intelligentTouchManager mod. CM601A51 per a
controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o
equivalent d'idèntiques característiques. Pantalla tàctil
amb plànols de la instal·lació. Servidor web inclòs de
sèrie. Programació horària setmanal/anual.

=

2.733,78000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 2,8 kw de potència
nominal en refrigeració i 3,2 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques, totalment instal.lada.
s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i
de control, posada en marxa, regulació i proves.

5.875,36720

Rend.: 1,000

Unitats

5.386,99000
5.704,24000
171,12720

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A012G000

BED5U001

317,25000

Materials
Subtotal:

EED5U001

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

temperatura exterior. Longitud màxima de canonada
fins kit EKEXV de 50 metres, i des kit EKEXV fins
UTA de 5 metres. Cabal d'aire nominal refrigeració /
calefacció 6.360 / 6.120 m3 / h, amb adreça de
descàrrega horitzontal. Utilitza refrigerant ecològic
R410A.

P-216

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1.291,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.733,78000

3.051,03000
91,53090

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-217

EED5Y08T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de
cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2 tubs,
amb calefacció continuadurant els desescarches, de
22,5 kW nominals de potència en refrigeració i 25,0
kW en calefacció, amb ventiladors axials,
compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a,
tipus RYYQ08T de la firma DAIKIN o equivalent.
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega
de gas, posada en marxa, regulació i proves i la
tarjeta de selecció del model fred/calor model
BRP2A81. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

3.142,56090

Rend.: 1,000

5.875,37

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,000

/R x 16,71000

=

50,13000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,000

/R x 18,54000

=

55,62000

Subtotal:

105,75000

BEDECS25 U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 2,8 kw de potència
nominal en refrigeració i 3,2 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques,

1,000

x 1.129,04000

=

1.129,04000

BEDEWUT2 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

x 19,42000

=

19,42000

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Preu

Parcial

Import

105,75000

Materials

Subtotal:

Unitats
Ma d'obra

2.733,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.148,46000

3,00 %

1.148,46000
1.254,21000
37,62630
1.291,83630

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

P-219

EEDECS32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 3,6 kw de potència
nominal en refrigeració i 4,0 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada.
s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i
de control, posada en marxa, regulació i proves.

Rend.: 1,000

1.355,84

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.406,63000
42,19890

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-221
Unitats

Preu

Parcial

EEDECS63

U

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,000

/R x 18,54000

=

55,62000

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,000

/R x 16,71000

=

50,13000

Subtotal:

105,75000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 7,1 kw de potència
nominal en refrigeració i 8,0 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada.
s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i
de control, posada en marxa, regulació i proves.

105,75000

Materials

1.448,82890

Rend.: 1,000

Unitats

1.581,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BEDECS32 u

BEDEWUT2 U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 3,6 kw de potència
nominal en refrigeració i 4,0 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques.

1,000

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

x 1.191,18000

=

1.191,18000

A013G000

h

Ajudant calefactor

5,000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

5,000

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

83,55000

=

92,70000

Subtotal:

176,25000

x 19,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

19,42000
1.210,60000

1.210,60000

BEDEWUT2 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

x 19,42000

=

19,42000

BEDECS63 u

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 7,1 kw de potència
nominal en refrigeració i 8,0 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques

1,000

x 1.339,71000

=

1.339,71000

1.316,35000
39,49050

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.355,84050
Subtotal:

EEDECS50

U

176,25000

Materials

Subtotal:

P-220

Pàg.: 140

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 5,6 kw de potència
nominal en refrigeració i 6,3 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada.
s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i
de control, posada en marxa, regulació i proves.

Rend.: 1,000

1.448,83

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-222
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

3,000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,000

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

50,13000

=

55,62000

Subtotal:

105,75000

105,75000

Materials
BEDECS50 U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb
envolvent per a sistema de cabal variable de
refrigerant, bomba de calor, de 5,6 kw de potència
nominal en refrigeració i 6,3 kw en calefacció, control
per cable. model FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques.

1,000

x 1.281,46000

=

1.281,46000

BEDEWUT2 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

x 19,42000

=

19,42000

Subtotal:

1.300,88000

1.359,13000

1.359,13000

€

1.300,88000

EEDEH040

U

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o
equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 800x1240construïda amb
perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de 42 mm
de gruix, amb xapa exterior prepintada i xapa interior
en aluzinc. Per a un cabal de 4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7
Pa. D'alumini i dimensions: 610x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador
rotatiu:
Codi
AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR,
tipus
Enthalpy o Velocidad variable, diàmetre 1000mm,
Eficiència del 85%, amb un consum del motor de 0,4
kW. Amb un cabal de 1670 m3/h i una potència a
l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu. Pèrdua de
càrrega de 48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26
Pa. D'alumini i dimensions: 310x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.

Rend.: 1,000

3,00 %

1.535,38000
46,06140
1.581,44140
12.327,35

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

Pàg.: 141

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

Bateria de fred/calor DX impulsió: Model
1022A2403094025EO109, amb geometria P22 de 3
fileres, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem
0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5
mm, amb connexió de 16 mm i un circuit, per a una
potència sensible de 15,9 kW i una capacitat total de
24,1 kW. Per a un cabal de 4800 m3/h, a una
velocitat de pas de l'aire de 2,36 m/s. Amb fluid
portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,28 m/s, classe F9 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x290) mm, amb pèrdues
de càrrega de 119-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 350
Pa, Pressió càrrega interna 491 Pa, Pressió estàtica
total 841 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970
rpm), eficiència (EN327) 67,2%, potència elèctrica
d'alimentació 1,82 kW, Class Power o PMREF
(EN13053) P1 o 2,48 kW, SFPv Class o SFPv
(EN13053) SFP3 o 1121 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 350
Pa, Pressió càrrega interna 208 Pa, Pressió estàtica
total 588 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970
rpm), eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica
d'alimentació 1,31 kW, Class Power o PMREF
(EN13053) P1 o 1,69 kW, SFPv Class o SFPv
(EN13053) SFP2 o 900 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust
de la temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa.
D'alumini i dimensions: 610x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor,
bossa amb barrera contra la humitat, amb actuadors
motoritzats modulants de 24 V per a comportes
d'impulsió, pressostats diferencials de 50-500Pa i
minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn,
safata de condensats SS304 per a la bateria de fred i
calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de
siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control
panell de retorn amb sondes de temepratura a la
impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a
POL639, amb vàlvula d'expansió EKEQFCBA i
controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata
l'interior de la unitat (quadre, proteccions, vàlvules
d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de
subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan
amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control
per a cabal d'aire o pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta
de l'edifici.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

4,500

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,500

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

75,19500

=

83,43000

Subtotal:

158,62500

158,62500

Maquinària
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

1,000

/R x 48,40000

=

Subtotal:

48,40000
48,40000

Materials
BEDEW003 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

BEDEH040 u

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o
1,000
equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 800x1240construïda amb
perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de 42 mm
de gruix, amb xapa exterior prepintada i xapa interior
en aluzinc. Per a un cabal de 4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7
Pa. D'alumini i dimensions: 610x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi
AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR, tipus
Enthalpy o Velocidad variable, diàmetre 1000mm,
Eficiència del 85%, amb un consum del motor de 0,4
kW. Amb un cabal de 1670 m3/h i una potència a
l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu. Pèrdua de
càrrega de 48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26
Pa. D'alumini i dimensions: 310x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model
1022A2403094025EO109, amb geometria P22 de 3
fileres, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem
0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5
mm, amb connexió de 16 mm i un circuit, per a una
potència sensible de 15,9 kW i una capacitat total de
24,1 kW. Per a un cabal de 4800 m3/h, a una
velocitat de pas de l'aire de 2,36 m/s. Amb fluid
portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,28 m/s, classe F9 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x290) mm, amb pèrdues
de càrrega de 119-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 350
Pa, Pressió càrrega interna 491 Pa, Pressió estàtica
total 841 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970
rpm), eficiència (EN327) 67,2%, potència elèctrica
d'alimentació 1,82 kW, Class Power o PMREF
(EN13053) P1 o 2,48 kW, SFPv Class o SFPv
(EN13053) SFP3 o 1121 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de

x 92,23000

=

92,23000

x 11.669,0500

=

11.669,05000

48,40000
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càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 350
Pa, Pressió càrrega interna 208 Pa, Pressió estàtica
total 588 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970
rpm), eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica
d'alimentació 1,31 kW, Class Power o PMREF
(EN13053) P1 o 1,69 kW, SFPv Class o SFPv
(EN13053) SFP2 o 900 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust
de la temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa.
D'alumini i dimensions: 610x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor,
bossa amb barrera contra la humitat, amb actuadors
motoritzats modulants de 24 V per a comportes
d'impulsió, pressostats diferencials de 50-500Pa i
minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn,
safata de condensats SS304 per a la bateria de fred i
calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de
siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control
panell de retorn amb sondes de temepratura a la
impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a
POL639, amb vàlvula d'expansió EKEQFCBA i
controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata
l'interior de la unitat (quadre, proteccions, vàlvules
d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de
subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan
amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control
per a cabal d'aire o pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta
de l'edifici.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-223

EEDEH041

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

U

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent
d'idèntiques característiques, sèrie PROFESSIONAL,
model 680x920construïda amb perfileria d'alumini i
panells tipus sandvitx de SP45 , amb xapa exterior
prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal
de 2.300 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6
Pa. D'alumini i dimensions: 510x600 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,18 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 1x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 102-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador
rotatiu:
Codi
AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR,
tipus
Enthalpy - Velocidad variable, diàmetre 700mm,
Eficiència del 76,8%, amb un consum del motor de
0,4 kW. Amb un cabal de 2300 m3/h i una potència a

Rend.: 1,000

11.761,28000

3,00 %

11.761,28000
11.968,30500
359,04915
12.327,35415
10.603,48

€

l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu. Pèrdua de
càrrega de 231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model
1025A1901062025EO102, amb geometria P22 de 1
filera, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem
0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5
mm, amb connexió de 12 mm i un circuit, per a una
potència sensible de 1,6 kW i una capacitat total de
3,4 kW. Per a un cabal de 2300 m3/h, a una velocitat
de pas de l'aire de 2,17 m/s. Amb fluid portador
R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,18 m/s, classe F9 de fibra de vidre
de dimensions 1x(508x610x290) mm, amb pèrdues
de càrrega de 113-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 250
Pa, Pressió càrrega interna 605 Pa, Pressió estàtica
total 855 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 2300
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640
rpm), eficiència (EN327) 59,8%, potència elèctrica
d'alimentació 0,94 kW, Class Power - PMREF
(EN13053) P1 - 1,32 kW, SFPv Class - SFPv
(EN13053) SFP3 - 1224 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 1,82 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 85-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 250
Pa, Pressió càrrega interna 378 Pa, Pressió estàtica
total 628 Pa, Pressió dinàmica 42 Pa, Cabal 2300
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960
rpm), eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica
d'alimentació 0,66 kW, Class Power - PMREF
(EN13053) P1 - 0,99 kW, SFPv Class - SFPv
(EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 20,78 kW i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust
de la temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa.
D'alumini i dimensions: 610x600 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor,
bossa amb barrera contra la humitat, amb actuadors
motoritzats ON-OFF de 24 V per a comportes
d'impulsió i retorn, pressostats diferencials de
50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i
retorn, safata de condensats SS304 per a la bateria
de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió
de siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn,
control panell de retorn amb sondes de temepratura a
la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a
POL639, amb vàlvula d'expansió EKEQFCBA i
controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata
l'interior de la unitat (quadre, proteccions, vàlvules
d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de
subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan
amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control
per a cabal d'aire - pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta
de l'edifici.
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Unitats

Preu

Parcial

de pas d'aire de 1,82 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 85-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 250
Pa, Pressió càrrega interna 378 Pa, Pressió estàtica
total 628 Pa, Pressió dinàmica 42 Pa, Cabal 2300
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960
rpm), eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica
d'alimentació 0,66 kW, Class Power - PMREF
(EN13053) P1 - 0,99 kW, SFPv Class - SFPv
(EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 20,78 kW i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust
de la temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa.
D'alumini i dimensions: 610x600 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor,
bossa amb barrera contra la humitat, amb actuadors
motoritzats ON-OFF de 24 V per a comportes
d'impulsió i retorn, pressostats diferencials de
50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i
retorn, safata de condensats SS304 per a la bateria
de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió
de siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn,
control panell de retorn amb sondes de temepratura a
la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a
POL639, amb vàlvula d'expansió EKEQFCBA i
controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata
l'interior de la unitat (quadre, proteccions, vàlvules
d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de
subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan
amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control
per a cabal d'aire - pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta
de l'edifici.

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

4,500

/R x 16,71000

=

75,19500

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,500

/R x 18,54000

=

83,43000

Subtotal:

158,62500

158,62500

Maquinària
C150G800

Data: 11/12/18

h

Grua autopropulsada de 12 t

1,000

/R x 48,40000

=

Subtotal:

48,40000
48,40000

48,40000

Materials
BEDEW003 U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000

BEDEH041 u

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent 1,000
d'idèntiques característiques, sèrie PROFESSIONAL,
model 680x920construïda amb perfileria d'alumini i
panells tipus sandvitx de SP45 , amb xapa exterior
prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal
de 2.300 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6
Pa. D'alumini i dimensions: 510x600 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,18 m/s, classe M6 de fibra de vidre
de dimensions 1x(508x610x48) mm, amb pèrdues de
càrrega de 102-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi
AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR, tipus
Enthalpy - Velocidad variable, diàmetre 700mm,
Eficiència del 76,8%, amb un consum del motor de
0,4 kW. Amb un cabal de 2300 m3/h i una potència a
l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu. Pèrdua de
càrrega de 231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model
1025A1901062025EO102, amb geometria P22 de 1
filera, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem
0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5
mm, amb connexió de 12 mm i un circuit, per a una
potència sensible de 1,6 kW i una capacitat total de
3,4 kW. Per a un cabal de 2300 m3/h, a una velocitat
de pas de l'aire de 2,17 m/s. Amb fluid portador
R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat
de pas d'aire de 2,18 m/s, classe F9 de fibra de vidre
de dimensions 1x(508x610x290) mm, amb pèrdues
de càrrega de 113-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus
EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 250
Pa, Pressió càrrega interna 605 Pa, Pressió estàtica
total 855 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 2300
m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640
rpm), eficiència (EN327) 59,8%, potència elèctrica
d'alimentació 0,94 kW, Class Power - PMREF
(EN13053) P1 - 1,32 kW, SFPv Class - SFPv
(EN13053) SFP3 - 1224 W/(m³/s). Dades del motor:
eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat

x 92,23000

=

92,23000

x 9.995,39000

=

9.995,39000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10.087,62000

10.294,64500
308,83935

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-224

EEDEUX01

U

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A
de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques,
connectada a unitat interior i posada en servei.

10.603,48435

Rend.: 1,000

Unitats

10.087,62000

160,14

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

8,35500

=

9,27000

Subtotal:

17,62500

17,62500

Materials
BEDEUX01 U

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A
1,000
de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques,

x 137,85000
Subtotal:

=

137,85000
137,85000

137,85000
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BEK11A3D u
155,47500
4,66425

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEG4E5D6

Pàg.: 148
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-225

Data: 11/12/18

u

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus split de paret, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència
frigorífica i de 7,5 kW de potència calorífica, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
scroll i fluid frigoríficR410a, model AQSG71C de la
firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb
unitat interior FAQ71C i unitat exterior
RZQSG71L3V1,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

160,13925

Rend.: 1,000

2.511,75

€

x 17,93000

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb
1,000
aletes orientables individualment, d'alumini anoditzat
color blanc, de 200x200 mm, amb comportes de
regulació de cabal tipus CTM-AN+SP+CM(S) de la
firma MADEL o equivalent, s'inclou el plènum de xapa
galvanitzada amb embocadura circular per a connexió
a conducte.

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,93000

17,93000

28,50500
0,85515

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-227

Unitats

Preu

Parcial

EEK1X012

u

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

3,000

/R x 16,71000

=

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,000

/R x 18,54000

=

Subtotal:

29,36015

Rend.: 1,000

Unitats

50,13000

31,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

55,62000
105,75000

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb
aletes orientables paraleles a la dimensió menor, amb
regulador de cabal model BMC/SD de 4000x75 de
'MADEL'
o similar d'iguals característiques.
S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el
petit material i accessoris corresponents.

17,93000

105,75000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

5,01300

=

5,56200

Materials
BEG4E5D6 u

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus split de paret, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència
frigorífica i de 7,5 kW de potència calorífica, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
scroll i fluid frigoríficR410a, model AQSG71C de la
firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb
unitat interior FAQ71C i unitat exterior
RZQSG71L3V1,

x 2.332,84000

1,000

=

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb
aletes orientables individualment, d'alumini anoditzat
color blanc, de 200x200 mm, amb comportes de
regulació de cabal tipus CTM-AN+SP+CM(S) de la
firma MADEL o equivalent, s'inclou el plènum de xapa
galvanitzada amb embocadura circular per a connexió
a conducte. Totalment instal·lada

2.332,84000

2.332,84000
2.438,59000
73,15770

3,00 %

=

10,57500

29,36

19,95000

19,95000

P-228

EEK1X013

u

€

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb
aletes orientables paraleles a la dimensió menor, amb
regulador de cabal model BMC/SD de 700x75 de
'MADEL'
o similar d'iguals característiques.
S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el
petit material i accessoris corresponents.

31,44075

Rend.: 1,000

Unitats

19,95000
30,52500
0,91575

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.511,74770

Rend.: 1,000

47,89

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

Import

Ma d'obra

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

5,01300

=

5,56200

Subtotal:

10,57500

Materials
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300

/R x 18,54000
/R x 16,71000
Subtotal:

Materials

x 19,95000

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb
1,000
aletes orientables paraleles a la dimensió menor, amb
regulador de cabal model BMC/SD de 4000x75 de
'MADEL' o similar d'iguals característiques.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

u

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EEK1R100

10,57500

Materials
BEK1X012

Subtotal:

P-226

Subtotal:

2.332,84000

=

5,56200

=

5,01300
10,57500

BEK1X013
10,57500

u

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb
1,000
aletes orientables paraleles a la dimensió menor, amb
regulador de cabal model BMC/SD de 700x75 de
'MADEL' o similar d'iguals característiques.
S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el
petit material i accessoris corresponents.

x 35,92000

=

35,92000

10,57500
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

35,92000

u

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb
cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega
lliure, amb comporta antiretorn incorporada,
monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT
o equivalent. totalment instal.lat, connectat i provat

35,92000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

46,49500
1,39485

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEM3X113

Data: 11/12/18

47,88985

Rend.: 10,719

85,39

56,44400
1,69332

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-231

EEU41B31

u

€

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

58,13732

Rend.: 1,000

Unitats

126,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,250

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,250

/R x 16,71000
/R x 18,54000

Import

Ma d'obra

=

4,17750

=

4,63500

Subtotal:

8,81250

8,81250

Materials
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,700

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,700

/R x 16,71000
/R x 18,54000

=

1,09124

=

1,21075

Subtotal:

BEU41B31

2,30199

u

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´

x 113,58000

1,000

2,30199

BEM3X113 u

x 80,60000

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb 1,000
cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega
lliure, amb comporta antiretorn incorporada,
monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT
o equivalent

=

80,60000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-232

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

80,60000

EEU6U001

u

80,60000
82,90199
2,48706

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

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

Unitats

58,14

Preu

Parcial

€

Ajudant muntador

0,300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

5,02200

=

5,56200
10,58400

A012M000

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col.locar en paret o sostre

1,000

x 45,86000

Subtotal:

=

h

Oficial 1a muntador

0,250

u

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

/R x 18,54000

=

Import

4,63500
4,63500

x 11,14000

1,000

=

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,63500

11,14000
11,14000

3,00 %

11,14000
15,77500
0,47325
16,24825

10,58400

45,86000

45,86000

€

Materials

P-233
u

Parcial

Subtotal:
BEU6U001

Materials
BEP31130

16,25

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

126,06428

Ma d'obra

Ma d'obra
h

113,58000
122,39250
3,67178

Rend.: 1,000

85,38905

Rend.: 1,000

A013M000

113,58000

3,00 %

Unitats

u

113,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

EEP31135

=

Subtotal:

Materials

P-230

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-229

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

45,86000

EEV3UT01

u

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura
per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors
Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors
d'energia solar i calderes a gasoil / gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament
de l'aigua de piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la
calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de
potència i sistema de diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de
caldera Vitotronic per la supressió d'escalfament

Rend.: 1,000

519,78

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 152

3,00 %

504,64000
15,13920

PARTIDES D'OBRA

posterior del interacumulador d'A.C.S. i / o
escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de
bombes amb regulació de revolucions per a sistemes
de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a
comptador de calories i / o cèl·lula solar. Per
muntatge a la paret, sondes de temperatura de
l'interacumulador i del col·lector, així com una altra
sonda de temperatura més incloses en el volum de
subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula
motoritzada de dues vies tot/res de DN3/4'', tot el
cablejat de control, canalitzacions per al cablejat i tot
el material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-234

EEV3UTG1

u

Display local gràfic de control de les temperatures
dels locals de dimensions de 297x420 mm (A3),
d'acord amb l'establert al Reial Decret 1826/2009, de
27 de novembre. Amb pantalla LCD retroiluminada,
amb indicació de la temperatures màximes i mínimes
establertes al Decret i la temperatura real del local.
S'nclou el cable de connexió al lloc central de dades,
les canalitzacions i tot el petit material de connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

519,77920

Rend.: 1,000

235,68

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

Ma d'obra

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,67400

=

1,85400

Subtotal:
A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

8,37000

=

37,08000

Subtotal:

45,45000

BEV3UTG1 u
45,45000

Materials
BEV3UT01

u

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura
per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors
Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors
d'energia solar i calderes a gasoil / gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament
de l'aigua de piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la
calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de
potència i sistema de diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de
caldera Vitotronic per la supressió d'escalfament
posterior del interacumulador d'A.C.S. i / o
escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de
bombes amb regulació de revolucions per a sistemes
de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a
comptador de calories i / o cèl·lula solar. Per
muntatge a la paret, sondes de temperatura de
l'interacumulador i del col·lector, així com una altra
sonda de temperatura més incloses en el volum de
subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula
motoritzada de dues vies tot/res de DN3/4'', tot el
cablejat de control, canalitzacions per al cablejat i tot
el material de fixació, connexió i muntatge.

1,000

x 459,19000

=

3,52800

3,52800

Materials

459,19000

Display local gràfic de control de les temperatures
dels locals de dimensions de 297x420 mm (A3),
d'acord amb l'establert al Reial Decret 1826/2009, de
27 de novembre. Amb pantalla LCD retroiluminada,
amb indicació de la temperatures màximes i mínimes
establertes al Decret i la temperatura real del local.
S'nclou el cable de connexió al lloc central de dades,
les canalitzacions i tot el petit material de connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

x 225,23000

1,000

=

Subtotal:

225,23000

225,23000

225,23000

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 3,52800

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,05292
0,05292

228,81092
6,86433

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-235

EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control

Rend.: 1,000
Unitats

0,05292

235,67525
86,64
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 16,74000

=

3,34800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 18,54000

=

3,70800

Subtotal:

7,05600

7,05600

Materials
BEV42001
Subtotal:

459,19000

459,19000

u

Material per a instal·lació electrica de punt de control

1,000

x 77,06000
Subtotal:

=

77,06000
77,06000

77,06000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

P-239
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EEZG4001

u

84,11600
2,52348

3,00 %

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca /
model: Daikin / KHRQ22M20T o equivalent.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,000

Unitats
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-236

EEV42002

u

Instal·lació elèctrica de punt de control.

86,63948

Rend.: 1,000
Unitats

29,79
Preu

Parcial

€
Import

Parcial

h

Ajudant calefactor

0,100

/R x 16,71000

=

1,67100

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100

/R x 18,54000

=

1,85400

Subtotal:
A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x 16,74000

=

8,37000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 18,54000

=

9,27000

Subtotal:

17,64000

Material per a instal·lació electrica de punt de control

x 11,28000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Programació i posada en funcionament de punt de
control en el controlador

BEZG4001

u

17,64000

11,28000

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca /
model: Daikin / KHRQ22M20T o equivalent

3,52500

x 111,84000

1,000

28,92000
0,86760

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,28000

=

P-240

EEZG4002

Rend.: 1,000

29,23
Preu

x 28,38000

1,000

Parcial
=

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca /
model: Daikin / KHRQ22M29T9 o equivalent.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,000

Unitats

€

118,82595
144,42

Preu

Parcial

€

Import

Import

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,100

/R x 16,71000

=

1,67100

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100

/R x 18,54000

=

1,85400

28,38000
28,38000

28,38000

3,52500

3,52500

Materials
BEZG4002

u

28,38000
0,85140

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus r-410a

111,84000
115,36500
3,46095

3,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Kg

111,84000

Ma d'obra

Subtotal:

EEZG4000

u

29,78760

Unitats
Programació i posada en funcionament de punt de
control en el controlador

3,52500

111,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BEVW1000 u

Import

11,28000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEVW1000

€

Materials

Subtotal:
u

Subtotal:

P-238

Preu

A013G000

Materials

P-237

118,83

Ma d'obra

Ma d'obra

BEV42002

Pàg.: 154

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca /
model: Daikin / KHRQ22M29T o equivalent.

x 136,69000

1,000

=

Subtotal:

136,69000
136,69000

136,69000

29,23140

Rend.: 1,000
Unitats

10,76
Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

140,21500
4,20645

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

144,42145

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,100

/R x 18,54000
/R x 16,71000

=

1,85400

=

1,67100

Subtotal:

3,52500

P-241

EEZG4003

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca /
model: Daikin / KHRQ22M64T o equivalent.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,000

Unitats

3,52500

178,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
BEZG4000

Kg

Gas refrigerant tipus r-410a

x 6,92000

1,000

Subtotal:

=

6,92000
6,92000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,100

/R x 16,71000

=

1,67100

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100

/R x 18,54000

=

1,85400

6,92000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

10,44500
0,31335
10,75835

3,52500

3,52500

Materials
BEZG4003

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca /
model: Daikin / KHRQ22M64T o equivalent.

1,000

x 169,31000
Subtotal:

=

169,31000
169,31000

169,31000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5263B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000

172,83500
5,18505

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

178,02005

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,50

Unitats

Preu

Parcial

€

P-244

EF5293B1

m

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

Import

Ma d'obra

Pàg.: 156

7,20070
0,21602

3,00 %

7,41672

Rend.: 1,000

8,58

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,67400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,120

=

1,85400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120

Subtotal:

3,52800

/R x 16,74000
/R x 18,54000

3,52800

Materials

=

2,00880

=

2,22480

Subtotal:

4,23360

4,23360

Materials
BFW526B0 u
BFY5A600

u

Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500

x 1,04000

=

x 0,17000

=

0,15600

u

Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior

0,400

x 0,26000

=

0,10400

BF526300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x 2,39000

=

2,43780

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,78280

m

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

3,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

7,42

Preu

0,400

x 0,32000

=

0,12800

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

0,150

x 1,60000

=

0,24000

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

0,500

x 0,21000

=

0,10500

BF529300

m

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

1,020

x 3,55000

=

3,62100

u

2,78280

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5283B1

Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior

BFW529B0 u

B0A75900

0,08500

B0A75X00

Subtotal:

P-243

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-242

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial

Subtotal:

6,31080
0,18932

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,50012

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-245

EF52A3B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Import

Ma d'obra

4,09400

4,09400
8,32760
0,24983

3,00 %

8,57743

Rend.: 1,000

Unitats

10,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,110

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,84140

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130

=

2,03940

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130

Subtotal:

3,88080

3,88080

Materials

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

2,17620

=

2,41020

Subtotal:

4,58640

4,58640

Materials
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500

x 0,18000

=

0,09000

BF52A300

BFW528B0 u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150

x 1,27000

=

0,19050

BF528300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x 2,87000

=

B0A75700

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,400

x 0,28000

=

BFY5A800

u

Subtotal:

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x 4,68000

=

4,77360

BFW52AB0 u

Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150

x 2,32000

=

0,34800

2,92740

BFY5AA00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500

x 0,24000

=

0,12000

0,11200

B0A75C00

u

Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior

0,300

x 0,42000

=

0,12600

3,31990

3,31990

m

Subtotal:

5,36760

5,36760

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Subtotal:

9,95400
0,29862

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5A42B2

Data: 11/12/18

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,25262

Rend.: 1,000

5,48

P-248

Unitats

Preu

Parcial

h

Ajudant manyà

0,100

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 16,80000
/R x 18,54000

=

1,68000

=

1,85400

EF5A62B2

m

Import

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

7,05293
7,79

Preu

Parcial

3,53400

A013F000

h

Ajudant manyà

0,100

/R x 16,80000

=

1,68000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 18,54000

=

1,85400

Subtotal:

BFW5A4B0 u

BF5A4200

m

x 0,85000

=

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150

x 1,55000

=

1,020

x 1,27000

=

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

0,25500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

0,300

x 1,36000

=

0,40800

BFW5A6B0 u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150

x 0,95000

=

0,14250

BF5A6200

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020

x 3,41000

=

3,47820

1,29540

1,78290

1,78290

3,00 %

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,47641
7,05

Preu

Parcial

EF5A73B2

m

Import

Ma d'obra

4,02870

h

Ajudant manyà

0,100

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 16,80000
/R x 18,54000

=

1,68000

=

1,85400

Subtotal:

3,53400

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

7,78958
16,83

Preu

Parcial

0,150

x 1,51000

=

0,22650

BF5A5200

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020

x 2,75000

=

2,80500

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x 0,94000

=

0,28200

m

BFY5CN00 u

€

Import

Ma d'obra
3,53400

A013F000

h

Ajudant manyà

0,110

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110

/R x 16,80000
/R x 18,54000

=

1,84800

=

2,03940

Subtotal:
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

7,56270
0,22688

Rend.: 1,000

Materials
BFW5A5B0 u

4,02870

3,00 %

Unitats
A013F000

3,53400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-249

Unitats

m

5,31690
0,15951

Rend.: 1,000

3,53400

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

u

0,23250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5A52B2

Import

Materials
BFY5CP00

Subtotal:

€

Ma d'obra

3,53400

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
0,300
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

6,84750
0,20543

Rend.: 1,000

Materials
u

3,31350

3,00 %

Unitats
A013F000

Subtotal:

P-247

3,31350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

BFY5CL00

Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-246

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3,88740

Materials
Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020

x 11,55000

=

11,78100

BFW5A7B0 u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150

x 1,57000

=

0,23550

BFY5CQ00 u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a

0,300

x 1,46000

=

0,43800

BF5A7300

m

3,88740

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BF5AA300
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,45450

m

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

m

12,45450

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

3,00 %

Rend.: 1,000

19,26

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

EF5B24B2

m

Import

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

h

Ajudant manyà

0,120

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120

/R x 16,80000
/R x 18,54000

=

2,01600

=

2,22480

Subtotal:

24,64460
5,92

Preu

Parcial

BF5A8300

m

BFY5CR00 u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150

4,24080

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020

x 1,64000

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070

A013M000

h

Ajudant muntador

0,070

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

1,29780

=

1,17180

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
0,300
de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

13,69860

x 1,70000

=

0,51000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,45460

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5AA3B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,000

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020

x 0,79000

=

0,80580

BFW5A2B0 u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500

x 1,56000

=

2,34000

BFY5CK00

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x 0,45000

=

0,13500

u

14,45460

Subtotal:

18,69540
0,56086

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,25626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,64

Preu

Parcial

€

P-253

EFM25530

Import

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C,
roscat

h

Ajudant manyà

0,130

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130

/R x 16,80000
/R x 18,54000

=

2,18400

=

2,41020

3,28080

4,59420

Materials

4,59420

Rend.: 1,000

18,44

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 16,74000

=

3,34800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 18,54000

=

3,70800

u

BFW5AAB0 u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,300

x 1,90000

=

0,57000

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150

x 4,86000

=

0,72900

€

Import

7,05600

7,05600

Materials
BFM25530

BFY5CT00

5,75040
0,17251
5,92291

Subtotal:
Subtotal:

3,28080

Ma d'obra

Ma d'obra
A013F000

2,46960

3,00 %

Unitats
Unitats

2,46960

Materials
BF5B2200

=

Import

4,24080

0,24600

x 13,43000

€

Ma d'obra

Subtotal:
BFW5A8B0 u

19,33260
23,92680
0,71780

3,00 %

Rend.: 1,000

Materials

P-251

19,33260

Unitats

Ma d'obra
A013F000

18,03360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-252

Preu

=

Subtotal:

16,83216

Unitats

x 17,68000

1,020

16,34190
0,49026

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5A83B2

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

soldar per capilaritat

P-250

Data: 11/12/18

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

1,000

x 10,85000

Subtotal:

=

10,85000

10,85000

10,85000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ3345K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

17,90600
0,53718

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,44318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,31

Unitats

Preu

Parcial

€

P-256

EFQ3347K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Import

Ma d'obra

Pàg.: 162

3,29320
0,09880

3,00 %

3,39200

Rend.: 1,000

3,44

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,25550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

=

1,39050

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

Subtotal:

2,64600

/R x 18,54000
/R x 16,74000

2,64600

Materials

=

1,39050

=

1,25550

Subtotal:

2,64600

2,64600

Materials
BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500

x 0,05000

=

0,02500

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500

x 0,05000

=

0,02500

BFQ3345A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 0,53000

=

0,54060

BFQ3347A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 0,66000

=

0,67320

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,56560

0,56560

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-255

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-254

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

EFQ3346K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

Unitats

3,39

Preu

Parcial

Subtotal:

3,21160
0,09635

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,30795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-257

EFQ3349K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Import

Ma d'obra

0,69820

0,69820
3,34420
0,10033

3,00 %

3,44453

Rend.: 1,000

Unitats

3,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 18,54000

=

1,39050

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080

/R x 16,74000

=

1,33920

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

/R x 16,74000

=

1,25550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x 18,54000

=

1,48320

Subtotal:

2,64600

2,64600

Materials

Subtotal:

2,82240

2,82240

Materials
BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500

x 0,05000

=

0,02500

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500

x 0,05000

=

0,02500

BFQ3346A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 0,61000

=

0,62220

BFQ3349A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 0,86000

=

0,87720

Subtotal:

0,64720

0,64720

Subtotal:

0,90220

0,90220

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ3381K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

3,71

Unitats

Preu

Parcial

3,72460
0,11174

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,83634

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-260

EFQ33A4K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Import

Ma d'obra

Pàg.: 164

3,89840
0,11695

3,00 %

4,01535

Rend.: 1,000

5,25

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,065

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,065

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,08810

A013M000

h

Ajudant muntador

0,070

=

1,20510

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070

Subtotal:

2,29320

/R x 16,74000
/R x 18,54000

2,29320

Materials

=

1,17180

=

1,29780

Subtotal:

2,46960

2,46960

Materials
BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
0,500
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

x 0,13000

=

0,06500

BFYQ3060

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500

x 0,16000

=

0,08000

BFQ3381A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 1,22000

=

1,24440

BFQ33A4A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 2,50000

=

2,55000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,30940

1,30940

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-259

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-258

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

EFQ3383K

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 10 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

Unitats

4,02

Preu

Parcial

Subtotal:

3,60260
0,10808

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,71068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-261

EFQ33A5K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Import

Ma d'obra

2,63000

2,63000
5,09960
0,15299

3,00 %

5,25259

Rend.: 1,000

Unitats

5,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,065

/R x 16,74000

=

1,08810

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 18,54000

=

1,39050

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,065

/R x 18,54000

=

1,20510

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

/R x 16,74000

=

1,25550

Subtotal:

2,29320

2,29320

Materials

Subtotal:

2,64600

2,64600

Materials
BFQ3383A

BFYQ3040

m

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 10 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

Part proporcional d'elements de muntatge per a
0,500
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

x 1,51000

x 0,13000

Subtotal:

=

=

1,54020

0,06500

1,60520

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500

x 0,16000

=

0,08000

BFQ33A5A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 2,52000

=

2,57040

BFYQ3060

1,60520

Subtotal:

2,65040

2,65040

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ33A7K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

5,51

Unitats

Preu

Parcial

5,29640
0,15889

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,45529

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-264

EFQ33C7K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Import

Ma d'obra

Pàg.: 166

6,12720
0,18382

3,00 %

6,31102

Rend.: 1,000

6,35

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

1,39050

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

=

1,25550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

Subtotal:

2,64600

/R x 16,74000
/R x 18,54000

2,64600

Materials

=

1,25550

=

1,39050

Subtotal:

2,64600

2,64600

Materials
BFQ33A7A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 2,57000

=

2,62140

BFQ33C7A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 3,35000

=

3,41700

BFYQ3060

Part proporcional d'elements de muntatge per a
0,500
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

x 0,16000

=

0,08000

BFYQ3080

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

0,500

x 0,21000

=

0,10500

u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,70140

EFQ33C6K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

3,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

6,31

Preu

Parcial

u

2,70140

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-263

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-262

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

5,34740
0,16042

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,50782

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-265

EFQ33C9K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Import

Ma d'obra

3,52200

3,52200
6,16800
0,18504

3,00 %

6,35304

Rend.: 1,000

Unitats

7,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

/R x 16,74000

=

1,25550

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080

/R x 16,74000

=

1,33920

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 18,54000

=

1,39050

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x 18,54000

=

1,48320

Subtotal:

2,64600

2,64600

Materials

Subtotal:

2,82240

2,82240

Materials
BFYQ3080

u

BFQ33C6A m

Part proporcional d'elements de muntatge per a
0,500
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

x 0,21000

=

0,10500

BFYQ3080

u

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

0,500

x 0,21000

=

0,10500

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

x 3,31000

=

3,37620

BFQ33C9A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 3,88000

=

3,95760

1,020

Subtotal:

3,48120

3,48120

Subtotal:

4,06260

4,06260

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BG70001N

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció
IP41 IK09, muntada superficialment

U

6,88500
0,20655

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG11UA16

Llum pilotde senyalitzacio de 220 v per a muntatge a
quadre (diametre 22 mm) amb placa serigrafiada

x 3,56000

12,000

=

Subtotal:

Rend.: 1,000

154,37

257,02000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

EG142802
Preu

Parcial

u

Import

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

489,11610

Rend.: 1,000

124,90

Unitats
A013H000

h

Ajudant electricista

1,000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

20,12000

=

23,45000

Subtotal:

43,57000

Preu

Parcial

43,57000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025

/R x 23,45000

=

0,58625

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025

/R x 20,12000

=

0,50300

Subtotal:
BGW11000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000

x 11,65000

=

11,65000

BG11UA16 u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció
IP41 IK09

1,000

x 94,65000

=

94,65000

106,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

1,08925

BGW14000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

x 1,40000

=

1,40000

BG142802

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
dues fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment

1,000

x 118,76000

=

118,76000

u

QCE - Quadre electric de comandament i control de
l'enllumenat, amb tots els elements de proteccio i
control dels calibres indicats en l'esquema electric
unifilar, tot muntat en 1 armari metal.lic amb porta
transparent, tipus 'Cofret G' de la firma 'merlin guerin'
o equivalent d'iguals caracteristiques. Totalment
instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el petit
material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio
de quadres electrics.

106,30000
149,87000
4,49610

3,00 %

489,12

€

120,16000

1,08925

EG14U013

u

120,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01634

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

121,26559
3,63797

COST EXECUCIÓ MATERIAL

154,36610

Rend.: 1,000

Import

Materials

Subtotal:
Subtotal:

€

Ma d'obra

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

257,02000
474,87000
14,24610

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

EG134803

42,72000

7,09155

Ma d'obra

P-267

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-266

Data: 11/12/18

Quadre de commutació de subministraments amb
detecció automàtica de falta, reconnexió temporitzada
i protegit contra perturbacions de la xarxa i microtalls,
amb possibilitat de commutació manual, capacitat fins
a 630 A.. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou tot el petit material auxiliar i accessoris per al
muntatge i connexió de quadres elèctrics.

124,90356

Rend.: 1,000

Unitats

1.694,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

5,000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

5,000

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

100,60000

=

117,25000

Subtotal:

217,85000

Materials
BG4W1120 u

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 36,000
2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

x 0,53000

=

19,08000

BG47U021

U

Selector de 2 posicions - 1 circuit per a muntatge en
frontal de quadre (diametre 22 mm) amb placa
serigrafiada

12,000

x 6,42000

=

77,04000

BG144702

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000

x 118,18000

=

118,18000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000

A013H000

h

Ajudant electricista

3,000

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

70,35000

=

60,36000

Subtotal:

130,71000

130,71000

Materials
217,85000

BG14U013

u

Quadre de commutació de subministraments amb
detecció automàtica de falta, reconnexió temporitzada
i protegit contra perturbacions de la xarxa i microtalls,
amb possibilitat de commutació manual, capacitat fins
a 630 A.. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou tot el petit material auxiliar i accessoris per al
muntatge i connexió de quadres elèctrics.

1,000

x 1.514,45000

Subtotal:

=

1.514,45000

1.514,45000

1.514,45000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

x 1,50000

=

1,50000

BGW15000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x 0,31000

=

0,31000

BG151512
1.645,16000
49,35480

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.694,51480

Subtotal:

€
Projecte de legalització per a instal.lació de baixa
Rend.: 1,000
999,93
tensió. S'inclou el projecte, certificats així com la
tramitació i l'abonament de taxes.
______________________________________________________________________________________________________________
EG14X001

U

€
Projecte de legalització per a instal.lació d'enllumenat
Rend.: 1,000
799,94
públic. S'inclou el projecte, certificats així com la
tramitació i l'abonament de taxes.
______________________________________________________________________________________________________________

P-269

EG14X002

P-271

EG14X005

EG151412

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

U

€
Projecte de legalització per a instal.lació de
Rend.: 1,000
1.199,91
climatització. S'inclou el projecte, certificats així com
la tramitació i l'abonament de taxes.
______________________________________________________________________________________________________________

P-270

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment

Rend.: 1,000

7,70

1,81000

P-273

EG151932

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

12,21889

Rend.: 1,000

19,92

Unitats

Preu

Parcial

Parcial

€

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 20,12000

=

3,01800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 23,45000

=

7,03500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

3,51750

=

3,01800

Subtotal:

6,53550

10,05300

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000

x 8,98000

=

8,98000

BGW15000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x 0,31000

=

0,31000

BG151932
=

6,53550

Materials

Subtotal:
BGW15000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x 0,31000

=

0,31000

BG151412

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

1,000

x 0,53000

=

0,53000

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84000

0,84000

P-274

EG152411

u

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 6,53533

1,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,09803

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

7,69774

Rend.: 1,000

Unitats

12,22

Preu

Parcial

Rend.: 1,000

12,59

€

Import

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 20,12000

=

1,00600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,45000

=

3,51750

€
Import

Subtotal:

4,52350

4,52350

Materials
BG152411

u

19,92329

Ma d'obra

7,47353
0,22421

3,00 %

9,29000
19,34300
0,58029

3,00 %

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG151512

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de
90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,09803
0,09803

10,05300

9,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

Import

Materials

Ma d'obra
/R x 23,45000
/R x 20,12000

€

Ma d'obra

Subtotal:
Preu

1,81000
11,86300
0,35589

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U

Unitats

P-272

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-268

Data: 11/12/18

u

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de
90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

x 7,70000

1,000

=

Subtotal:

7,70000

7,70000

7,70000

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

3,01800

=

7,03500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
Materials

10,05300

10,05300

3,00 %

12,22350
0,36671
12,59021

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

P-275

EG161212

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000

7,49

€

A012H000

h

Preu

Parcial

Import

BG1AX0A0 u
A013H000

h

Ajudant electricista

0,100

/R x 20,12000

=

2,01200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,45000

=

3,51750

Subtotal:

5,52950

5,52950

Materials

BGW16000 u

/R x 23,45000

0,900

=

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000

x 1,43000

=

39,21300

1,43000

Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
9 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, sòcol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1530x250 mm

x 482,16000

1,000

=

Subtotal:
x 0,31000

=

482,16000

482,16000

1,74000

1,74000
7,26950
0,21809

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-276

EG161722

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

P-277

EG21H51J

m

7,48759

Rend.: 1,000

23,32

€

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 20,12000

=

3,01800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 23,45000

=

11,72500

Subtotal:

BGW16000 u

14,74300

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 1,000
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

x 7,59000

=

7,59000

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

x 0,31000

=

0,31000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

u

3,97

Preu

Parcial

€

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 20,12000

=

1,00600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032

/R x 23,45000

=

0,75040

Subtotal:
14,74300

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x 0,15000

=

0,15000

BG21H510

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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

1,020

x 1,91000

=

1,94820

Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
9 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, sòcol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1530x250 mm, col.locat

m

Subtotal:

7,90000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,64300
0,67929

3,00 %

1,75640

537,01

€

2,09820

2,09820
3,85460
0,11564

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,32229

Rend.: 1,000

1,75640

Materials

7,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG1AX0A0

Rend.: 1,000

Unitats

Materials
u

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 endollada i muntat superficialment

537,01419

Ma d'obra

Ma d'obra

BG161722

482,16000
521,37300
15,64119

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,21300

0,31000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

21,10500

Materials

Ma d'obra

u

Oficial 1a electricista

Subtotal:
Unitats

BG161212

Data: 11/12/18

P-278

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

3,97024

Rend.: 1,000

Unitats

4,69

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,037

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,00600

=

0,86765

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,900

/R x 20,12000

=

18,10800

Subtotal:

1,87365

1,87365

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2000 V
BG21H710

m

BGW21000 u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x 2,48000

=

BGW21000 u

2,52960

x 0,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

m

x 0,15000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,15000
2,67960

=

4,55325
0,13660

3,00 %

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P-281

EG22H511

m

4,68985

Rend.: 1,000

5,96

14,15460

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

16,94386
1,32

Unitats
A012H000

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A013H000

Import

h
h

Oficial 1a electricista

/R x 23,45000
/R x 20,12000

0,016

Ajudant electricista

0,020

=

0,37520

=

0,40240

Subtotal:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

0,93800

=

1,00600

Subtotal:

BG22H510

1,94400

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x 0,15000

=

0,15000

BG21H810

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x 3,62000

=

3,69240

m

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,94400

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

3,84240

0,77760

3,00 %

P-282

EG22H711

m

5,95999
16,94

0,49980

0,49980

0,49980
1,27740
0,03832

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,84240
5,78640
0,17359

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,31572

Rend.: 1,000

Unitats

1,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

0,37520

=

0,40240

Subtotal:

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,055

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

1,28975

=

1,00600

Subtotal:

2,29575

Materials
Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 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

Import

0,77760

x 0,49000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 1,020
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

BG21HD10 m

€

Materials

Materials

m

16,45035
0,49351

3,00 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra

EG21HD1J

14,15460

Ma d'obra

Unitats

m

0,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,67960

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG21H81J

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

Subtotal:

Subtotal:

P-280

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-279

Data: 11/12/18

1,020

x 13,73000

=

14,00460

0,77760

0,77760

Materials
BG22H710
2,29575

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20
1,020
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x 0,66000

Subtotal:

=

0,67320

0,67320

0,67320

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG22H715

Data: 11/12/18

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000

1,49

Unitats

Preu

Parcial

1,45080
0,04352

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,49432

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-285

EG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

Import

Ma d'obra

1,66500
0,04995

3,00 %

1,71495

Rend.: 1,000

2,84

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

0,40240

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

=

0,37520

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033

Subtotal:

0,77760

/R x 20,12000
/R x 23,45000

0,77760

Materials

=

0,40240

=

0,77385

Subtotal:

1,17625

1,17625

Materials
BG22H710

m

x 0,66000

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20
1,020
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

=

0,67320

BG22TH10

M

x 1,55000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

=

Subtotal:
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,67320

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,45080
0,04352

3,00 %

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000

1,71

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 20,12000

=

0,40240

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

/R x 23,45000

=

0,37520

Subtotal:

EG22UT01

M

€

Import

2,83997

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió
de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat a
l'interior de columna d'enllumenat.

Rend.: 1,000

1,05

0,77760

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

x 0,87000

=

Parcial

0,77760

0,88740

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

0,40240

=

0,37520
0,77760

M

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió
de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

x 0,24000

1,020

=

Subtotal:

Subtotal:

0,88740

0,88740

Import

0,77760

Materials
BG222810

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 1,020
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

Preu

€

Ma d'obra

Subtotal:

Materials
m

2,75725
0,08272

3,00 %

Unitats
Unitats

1,58100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BG22H810

1,58100

1,49432
P-286

EG22H811

1,58100

0,67320

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-284

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-283

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24480

0,24480

3,00 %

0,24480
1,02240
0,03067
1,05307

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

P-287

EG23EA15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000

6,33

Preu

Parcial

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,049

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,00600

=

1,14905

Subtotal:

BGW2DC8F u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir,
de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000

x 2,97000

=

2,97000

BG2DC8F0 m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000

x 5,57000

=

5,57000

BG2ZABF0 m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000

x 3,90000

=

3,90000

Import

Ma d'obra

Subtotal:

2,15505

BGW23000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

1,000

BG23EA10

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020

m

x 0,23000
x 3,69000

=

0,23000

=

3,76380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,99380

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 29 i muntat superficialment

EG2DC8H7

6,14885
0,18447

3,00 %

5,69

Unitats

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

/R x 23,45000

=

0,37520

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 20,12000

=

0,40240

Subtotal:
Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles
d'acer

1,000

x 0,23000

=

0,23000

BG241600

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 29

1,020

x 4,43000

=

4,51860

m

28,93

Preu

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,113

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

5,86250

=

2,27356

Subtotal:

0,77760

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,74860

BG2DC8H0 m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

1,000

x 7,45000

=

7,45000

BGW2DC8H u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir,
de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000

x 3,63000

=

3,63000

BGY2ACH1 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
1,000
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

x 2,87000

=

2,87000

BG2ZABH0 m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

x 6,00000

=

6,00000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,52620
0,16579

3,00 %

m

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i
separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

19,95000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,64

EG2DCGF7

m

€

Preu

Parcial

Import

28,92864

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,190

/R x 23,45000

=

4,45550

A013H000

h

Ajudant electricista

0,088

/R x 20,12000

=

1,77056

24,81

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,088

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,190

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,77056

=

4,45550

Subtotal:
Subtotal:

6,22606

Materials

6,22606

x 2,34000

=

2,34000

6,22606

Materials
BG2DCGF0 m

Part proporcional d'elements de suport per a safates
1,000
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra

BGY2ACF1 u

28,08606
0,84258

3,00 %

Unitats
Unitats

19,95000

5,69199
P-291

EG2DC8F7

8,13606

4,74860

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-289

Import

8,13606

Subtotal:
Subtotal:

€

Materials

Materials
BGW24000 u

A012H000

€
Import

0,77760

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A013H000

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i
separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

21,63624

Ma d'obra

6,33332

Rend.: 1,000

m

3,99380

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

14,78000
21,00606
0,63018

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-290

Subtotal:

14,78000

2,15505

Materials

EG241602

Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-288

Data: 11/12/18

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm

1,000

x 7,14000

=

7,14000

6,22606

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

BG2ZABF0 m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000

x 3,90000

=

3,90000

BGW2DCGF u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir,
de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000

x 4,48000

=

4,48000

BGY2ACF1 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
1,000
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

x 2,34000

=

2,34000

17,86000

M

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv,
bipolar de secció 2x1,5 mm2, apantallat i col.locat en
tub

P-294

EG31UT02

m

17,86000
24,08606
0,72258

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,80864

Rend.: 1,000

2,82

€

h

Ajudant electricista

0,050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

Preu

Parcial

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,00600

=

1,17250

Subtotal:

Import

2,17850

x 0,56000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Oficial 1a electricista

0,050

/R x 23,45000

=

1,17250

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 20,12000

=

1,00600

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS, unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

x 3,34000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

0,56000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,73850
0,08216

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,82066

Rend.: 1,000

9,06

Import

2,17850
=

Subtotal:

3,00 %

€

2,17850

Materials

P-295

EG31UT03

m

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

3,40680

3,40680

3,40680
5,58530
0,16756

3,00 %

5,75286

Rend.: 1,000

Unitats

4,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,065

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,30780

=

1,52425

Subtotal:

2,83205

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS, unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1.

x 5,85000

=

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

/R x 20,12000
/R x 23,45000

5,96700

5,96700

1,00600

=

1,17250
2,17850

2,17850

Materials
2,83205

BG31UT03

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

x 2,22000

Subtotal:
Subtotal:

=

Subtotal:

Materials
m

Parcial

h

0,56000
0,56000

Unitats

BG31UT01

Preu

A013H000

2,17850

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG31UT01

5,75

A012H000

Materials

P-293

Rend.: 1,000

Unitats

BG31UT02
A013H000

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv,
bipolar de secció 2x1,5 mm2 i apantallat

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

9,06302

Ma d'obra

Ma d'obra

M

8,79905
0,26397

3,00 %

Subtotal:
Unitats

BG31UJ01

Pàg.: 180

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EG31UJ01

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-292

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,96700

=

2,26440

2,26440

2,26440

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG31UT04

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

Rend.: 1,000

6,17

Unitats

Preu

Parcial

4,44290
0,13329

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,57619

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-298

EG31UT06

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

Import

Ma d'obra

Pàg.: 182

2,73435
0,08203

3,00 %

2,81638

Rend.: 1,000

4,54

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 23,45000

=

0,93800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 23,45000

=

0,93800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040

/R x 20,12000

=

0,80480

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040

/R x 20,12000

=

0,80480

Subtotal:

1,74280

1,74280

Materials

Subtotal:

1,74280

1,74280

Materials
BG31UT04

m

x 4,16000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,24320

BG31UT06

4,24320

EG31UT05

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

3,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

2,82

Preu

Parcial

m

x 2,61000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

4,24320

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-297

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-296

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

5,98600
0,17958

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,16558

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-299

EG31UT07

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

Import

Ma d'obra

=

2,66220

2,66220

2,66220
4,40500
0,13215

3,00 %

4,53715

Rend.: 1,000

Unitats

2,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

0,30180

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

=

0,35175

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

Subtotal:

0,65355

0,65355

Materials

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

0,35175

=

0,30180

Subtotal:

0,65355

0,65355

Materials
BG31UT05

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

x 2,04000

Subtotal:

=

2,08080

2,08080

BG31UT07

2,08080

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

x 1,87000

Subtotal:

=

1,90740

1,90740

1,90740

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG31UT08

Data: 11/12/18

Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

Rend.: 1,000

2,07

2,56095
0,07683

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,63778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-302

EG32UT02

m

Treballs de connexió de la nova línia d'enllumenat a
línia d'enllumenat existent, en columna d'enllumenat
públic. S'inclouen els treballs i material per la
connexió de la nova línia. Es consideraran els treball
acabats en el momnent que la línia d'enllumenat de la
plaça estigui en prefecte funcionament.

1,11441

Rend.: 1,000

225,48

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

1,08195
0,03246

3,00 %

Preu

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

4,500

88,20000

h

Oficial 1a electricista

0,015

/R x 23,45000

=

0,35175

A013H000

h

Ajudant electricista

3,000

/R x 19,60000
/R x 20,12000

=

A012H000

=

60,36000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

/R x 20,12000

=

0,30180

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000

/R x 23,45000

=

70,35000

0,65355

Import

Ma d'obra

Ma d'obra

Subtotal:

€

0,65355

Subtotal:

218,91000

218,91000

Materials
BG31UT08

m

x 1,33000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
1,020
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1

=

1,35660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-303

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,35660

EG380502

m

1,35660
2,01015
0,06030

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat superficialment

225,47730

Rend.: 1,000

4,03

Unitats

Preu

Parcial

EG32UT01

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, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

2,01200

=

1,40700

2,07045

Rend.: 1,000

1,11

€

M

BGW38000 u

Preu

Parcial

3,41900

3,41900

Materials
BG380500

Unitats

€

Ma d'obra

Subtotal:
P-301

218,91000
6,56730

3,00 %

Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2

1,020

x 0,17000

=

0,17340

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x 0,32000

=

0,32000

Subtotal:

Import

0,49340

0,49340

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

0,35175

=

0,30180

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,91240
0,11737

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

0,65355

P-304

Materials
BG32UT01

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, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1.

1,020

x 0,42000

=

4,02977

0,65355
EG380907

m

0,42840

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000
Unitats

10,44
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Subtotal:

0,42840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

4,02400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 23,45000

=

4,69000

Subtotal:

0,42840

8,71400

Materials
BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000

x 0,15000

=

0,15000

8,71400

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

BG380900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

x 1,25000

1,020

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,27500

EG41589B

1,42500

u

1,42500
10,13900
0,30417

3,00 %

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

21,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-305

EG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

10,44317

Rend.: 1,000

13,09

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

6,03600

=

4,69000

Subtotal:

10,72600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,020

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000

x 1,80000
x 0,15000

=

1,83600

=

0,15000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

1,000

x 0,41000

=

0,41000

BG41589B

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x 11,58000

=

11,58000

u

Subtotal:
1,98600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

h

Ajudant electricista

0,200

21,26

u

€

Preu

Parcial

Import

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

4,02400

1,50 %

0,13071

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

20,83471
0,62504
21,45975

Interruptor automàtic magnetotèrmic
de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

30,58

Subtotal:

8,71400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

1,000

x 11,39000

=

11,39000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

Parcial

8,71400

u

BGW41000 u

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

4,02400
8,71400

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x 20,43000

=

20,43000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

Subtotal:
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,80000

11,80000

1,50 %

0,13071

3,00 %

20,64471
0,61934
21,26405

Import

8,71400

Materials
BG415A9F

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

Preu

€

Ma d'obra

Subtotal:

Materials

BGW41000 u

11,99000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

u

11,99000

Unitats

A013H000

8,71400

13,09336

Unitats

BG415899

8,71400

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

EG415A9F
EG415899

4,02400

BGW41000 u

12,71200
0,38136

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,69000

=

Subtotal:

10,72600

1,98600

3,00 %

=

Materials

Materials
BG380A00

/R x 23,45000
/R x 20,12000

20,84000

20,84000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13071

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

29,68471
0,89054

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,57525

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

EG415D99

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

34,91

€

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14126

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

60,73876
1,82216

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

EG415FJ9
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

4,02400

Subtotal:

62,56093

Import

Ma d'obra

8,71400

u

8,71400

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Materials

Rend.: 1,000

69,67

Unitats
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

BG415D99

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x 24,64000

=

24,64000

u

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

5,39350
9,41750

BG415FJ9
25,05000

u

25,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13071

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

33,89471
1,01684

BGW41000 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x 57,67000

=

57,67000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

9,41750

34,91155
Subtotal:

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

62,56

€

58,08000

Preu

Parcial

1,50 %

0,14126

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

67,63876
2,02916

EG415FJB
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

4,02400

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 23,45000

=

5,39350

Subtotal:

9,41750

u

9,41750

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Materials

Rend.: 1,000

Unitats
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

BG415DJB

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x 50,77000

=

50,77000

69,66793

Import

Ma d'obra
A012H000

70,52

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

5,39350

Subtotal:
BG415FJB
51,18000

€

Import

Ma d'obra

9,41750

Materials

Subtotal:

58,08000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

u

Import

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

€

Ma d'obra

Subtotal:

Subtotal:

EG415DJB

Pàg.: 188

u

51,18000

BGW41000 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x 58,64000

=

58,64000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

9,41750

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

59,05000

59,05000

Subtotal:

68,46750
2,05403

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,52153

90,90000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14126

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

100,45876
3,01376

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415FJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

77,51

Preu

Parcial

103,47253

€
EG41G1QL

Unitats

u

Import

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

235,34

Unitats

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 23,45000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

5,39350

=

4,02400

Subtotal:

Preu

Parcial

9,41750

9,41750

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

4,02400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,400

/R x 23,45000

=

9,38000

Subtotal:
u

BGW41000 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 65,28000

x 0,41000

=

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,40400

BG41G1QL u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x 214,47000

=

214,47000

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

0,41000
65,69000

1,50 %

0,14126

3,00 %

75,24876
2,25746

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

77,50623

214,88000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

103,47

Preu

Parcial

1,50 %

0,20106

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

228,48506
6,85455

u

Import

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

5,39350

Subtotal:

9,41750

235,33961

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A012H000

256,90

Preu

Parcial

9,41750

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,400

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

9,38000

Subtotal:
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

BG415GKC u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x 90,49000

=

90,49000

€

Import

Ma d'obra

Materials
BGW41000 u

214,88000

€
EG41G1QM

Unitats

13,40400

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415GKC

Import

Materials

65,28000

65,69000

€

Ma d'obra

Materials
BG415FJF

90,90000

13,40400

Materials
BG41G1QM u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x 235,40000

=

235,40000

13,40400

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

Data: 11/12/18

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

x 0,41000

1,000

=

0,41000
235,81000

235,81000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

x 0,37000

1,000

1,50 %

0,20106

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

249,41506
7,48245

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

256,89751

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000

903,04

Unitats

Preu

Parcial

€

EG4232JH

u

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,790

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

18,52550

Subtotal:

22,54950

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,41000

=

0,41000

BG41JBRQ u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000

x 853,44000

=

853,44000

Subtotal:

853,85000

u

22,54950

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

876,73774
26,30213

/R x 20,12000
/R x 23,45000

h

Ajudant electricista

0,200

h

Oficial 1a electricista

0,350

69,79

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

8,20750

Subtotal:

12,23150

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm

1,000

x 55,16000

=

11,72500
15,74900

=

0,37000

BG4232JH

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x 103,75000

=

103,75000

u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

15,74900

104,12000

104,12000
119,86900
3,59607

3,00 %

€
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Import

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

123,46507

Rend.: 1,000

Unitats

94,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
12,23150

Materials
BG42329H

4,02400

=

x 0,37000

Ma d'obra
A013H000

=

1,000

EG42429H

A012H000

Parcial

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

903,03987

Parcial

Preu

BGW42000 u

853,85000

3,00 %

Preu

123,47

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

69,79435

Materials

0,33824

Rend.: 1,000

55,53000
67,76150
2,03285

3,00 %

Unitats

1,50 %

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

55,53000

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,37000

Rend.: 1,000

Materials
BGW41000 u

=

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGW42000 u

Subtotal:

EG42329H

Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

BGW41000 u

EG41JBRQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

4,02400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 23,45000

=

8,20750

55,16000

Subtotal:

12,23150

Materials
BG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,

1,000

x 79,28000

=

79,28000

12,23150

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

Data: 11/12/18

Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

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
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

Subtotal:

x 0,37000

1,000

=

79,65000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BG42529H

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, 1,000
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

79,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18347

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

92,06497
2,76195

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

BGW42000 u
0,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

12,23150

12,23150

Materials

Subtotal:

EG4242JH

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

170,43

=

0,37000

x 108,24000

=

108,24000

Subtotal:

94,82692

Rend.: 1,000

x 0,37000

€

108,61000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18347

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

121,02497
3,63075

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG4252JH
Unitats

Preu

Parcial

Import

u

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

11,72500

Subtotal:

15,74900

15,74900

Materials

108,61000

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

124,65572

Rend.: 1,000

207,78

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x 0,37000

=

0,37000

BG4242JH

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x 149,11000

=

149,11000

u

149,48000

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,23624

3,00 %

165,46524
4,96396

Rend.: 1,000

h

Oficial 1a electricista

Ajudant electricista

0,200

=

11,72500

=

4,02400
15,74900

u

BGW42000 u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, 1,000
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x 185,61000

=

185,61000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

x 0,37000

=

0,37000

1,000

Subtotal:

185,98000

124,66

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

15,74900

EG426B9H

0,200
0,350

185,98000
201,72900
6,05187

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

A012H000

h

/R x 23,45000
/R x 20,12000

170,42919

Preu

Parcial

Ma d'obra
Ajudant electricista

A013H000

149,48000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

0,500

BG4252JH

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A013H000

Oficial 1a electricista

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

u

h

Materials

Subtotal:

EG42529H

A012H000

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

8,20750

Import

u

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, 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

207,78087

Rend.: 1,000

Unitats

154,44

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

EG47U020
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

4,02400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 23,45000

=

8,20750

Subtotal:

12,23150

u

BGW42000 u

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
selectiu, 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

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x 137,16000

=

Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

Rend.: 1,000

56,67

12,23150

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

137,16000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 23,45000

=

4,69000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 20,12000

=

1,00600

Subtotal:

5,69600

5,69600

Materials

x 0,37000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

137,53000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000

x 0,45000

=

0,45000

BG47U020

Interruptor manual 40 A, tetrapolar (4P), de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexió

1,000

x 48,87000

=

48,87000

u

Subtotal:

137,53000
0,18347

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

149,94497
4,49835

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

BGW47000 u

0,37000

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

u

Unitats

Materials

EG42WCRP

Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BG426B9H

Data: 11/12/18

154,44332

Rend.: 1,000

346,18

49,32000

55,01600
1,65048

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG4R4005

u

€

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina, instal·lat

56,66648

Rend.: 1,000

Unitats

49,32000

48,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 23,45000
/R x 20,12000

Ma d'obra

=

4,69000

=

4,02400

Subtotal:
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,400

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

9,38000

Subtotal:

13,40400

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

BG42WCRP u

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
1,000
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat
a l'interruptor automàtic

x 0,37000

=

0,37000

x 322,12000

=

322,12000

BG4R4005

u

13,40400

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina

x 38,08000

1,000

=

Subtotal:

38,08000

38,08000

EG4RUCS2

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

322,49000

u

Dispositiu contra sobretensions
transitòries 4P, instal.lat

1,50 %

0,13071

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

46,92471
1,40774

permanents

322,49000

1,50 %

0,20106

3,00 %

336,09506
10,08285

38,08000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

8,71400

Materials

Materials
BGW42000 u

8,71400

i

48,33245

Rend.: 1,000
Unitats

183,96
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

4,69000

Subtotal:

346,17791

8,71400

Materials
BG4RUCS2 u

Dispositiu contra sobretensions permanents i
transitòries 4P

1,000

x 169,89000

=

169,89000

8,71400

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

169,89000

169,89000

Subtotal:

8,71400

8,71400

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

178,60400
5,35812

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BG4W1160 u

183,96212

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, apte per a muntar
sobre perfil DIN

x 0,72000

1,000

=

Subtotal:
EG4W1120

u

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a
2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

Rend.: 1,000

9,52

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

4,02400

Subtotal:

0,72000

Import

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13071

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

9,56471
0,28694

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG4W11A0

8,71400

u

8,71400

Materials

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a
10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

9,85165

Rend.: 1,000

9,83

Unitats
BG4W1120 u

x 0,53000

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 1,000
2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

=

Subtotal:

0,53000

Preu

Parcial

0,53000

0,53000
9,24400
0,27732

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG4W1140

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

9,55

Unitats

Preu

BG4W11A0 u

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

4,69000

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

4,02400

Subtotal:

8,71400

x 0,83000

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 1,000
10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

EG4W11C0

8,71400

x 0,56000

1,000

=

Subtotal:

u

8,71400

0,56000

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

0,56000

0,56000
9,27400
0,27822

3,00 %

9,55222

Rend.: 1,000

Unitats

9,85

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

4,69000

9,54400
0,28632

Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

9,83032

Rend.: 1,000

11,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG4W1160

0,83000

3,00 %

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

4,02400

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,83000

0,83000

Unitats
Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, apte per a muntar
sobre perfil DIN

8,71400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BG4W1140 u

=

Subtotal:

Ma d'obra
A012H000

Import

Materials

9,52132

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,72000

€

Ma d'obra
A012H000

0,72000

€

Import

8,71400

8,71400

Materials
BG4W11C0 u

Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, apte per
a muntar sobre perfil DIN

x 2,11000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,11000

2,11000

3,00 %

2,11000
10,82400
0,32472
11,14872

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

EG4W11D0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Borna de connexió per a conductors flexibles des de
16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000

21,01

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

Parcial

Import

h

Oficial 1a electricista

0,330

/R x 23,45000

=

7,73850

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 20,12000

=

4,02400

Subtotal:

11,76250

u

Telegestor energètic amb tecnologia
POWERSTUDIO model EDS-Deluxe de la firma
'CIRCUTOR' o similar d'iguals característiques.

x 8,64000

1,000

=

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a
una potencia de 55 kW segons normes particulars de
la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases,
fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament,
mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada,
connectada i provada

m

21,01458

Rend.: 1,000

Unitats

EG61UX14

20,40250
0,61208

3,00 %

1.499,81

Preu

Parcial

4,96435

872,75000

872,75000

€

872,75000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07447

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

877,78882
26,33366

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,64000
P-307

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Subtotal:

8,64000

8,64000

1,94635
4,96435

x 872,75000

1,000

11,76250

Materials
Borna de connexió per a conductors flexibles des de
16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas, apte
per a muntar sobre perfil DIN

=

Materials
BG55U001

A012H000

BG4W11D0 u

/R x 23,45000

0,083

Subtotal:
Preu

Ma d'obra

EG51XT10

Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-306

Data: 11/12/18

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a
centralització de funcions en lloc de treball , de la
sèrie Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o
similar d'iguals característiques. Ref: TK01103/8 DE
LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA
MARCA 'SIMON' O EQUIVALENT. S'inclouen tots els
accessoris, angles, tapes i petit material. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 1,000

Unitats

Import

904,12248
52,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

6,000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

6,000

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

120,72000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066

/R x 20,12000

=

1,32792

=

140,70000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 23,45000

=

7,03500

Subtotal:

261,42000

Subtotal:

261,42000

8,36292

8,36292

Materials

Materials
BGW1N000 U

P.P. d'accesoris per a centralitzacions de compatdors

1,000

BG15XT10

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a
una potencia de 55 kW segons normes particulars de
la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases,
fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament,
mòdem per a telegestió, etc.

1,000

u

x 136,53000
x 1.058,18000

=

136,53000

=

1.058,18000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.194,71000

u

Telegestor
energètic
amb
tecnologia
POWERSTUDIO model EDS-Deluxe de la firma
'CIRCUTOR'
o
similar
d'iguals
característiques.Totalment instal.lat, connectat i provat

Unitats

904,12

Preu

Parcial

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-308

EG61X160

Import

u

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de
color blanc, de 171x132x60 mm, apte per a 6
mecanismes modulars (3 mòduls dobles), model
SC300 CIMA de la firma SIMON o equivalent.
Totalment instal.lada. S'inclou la part proporcional
d'accessoris de connexió i muntatge.

Ajudant electricista

0,150

/R x 20,12000

=

3,01800

42,96000

Ma d'obra

42,96000
51,32292
1,53969

3,00 %

52,86261

Rend.: 1,000

Unitats
h

42,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013H000

=

Subtotal:

1.499,81390

Rend.: 1,000

x 42,96000

Canal superficial d'alumini de 2 compartiments per a
1,000
centralització de funcions en lloc de treball , de la
sèrie Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o
similar d'iguals característiques. Ref: TK01102/8 DE
LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA
MARCA 'SIMON' O EQUIVALENT. S'inclouen tots els
accessoris, angles, tapes i petit material. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

1.194,71000
1.456,13000
43,68390

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG55U001

BG61UX14 m

27,01

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Ajudant electricista

0,066

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,32792

=

7,03500

Subtotal:

BG62X001

8,36292

u

8,36292

Materials
u

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de
color blanc, de 171x132x60 mm, apte per a 6
mecanismes modulars (3 mòduls dobles), model
SC300 CIMA de la firma SIMON o equivalent.

x 17,86000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,86000

u

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de
la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

17,86000
26,22292
0,78669

3,00 %

13,48

129,12000

P-311

EG62XT01

u

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per
a muntatge a sostre amb angle de detecció de 360º a
8m de distància, referència 0488 03 de la firma
'LEGRAND' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

€

139,37286

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

63,19

Preu
/R x 23,45000
/R x 20,12000

Parcial
=

3,51750

=

2,67596

Subtotal:
A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

Import

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

2,67596

=

3,51750

Subtotal:

BG62XT01

6,19346

x 6,80000

1,000

=

u

6,19346

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per
a muntatge a sostre amb angle de detecció de 360º a
8m de distància, referència 0488 03 de la firma
'LEGRAND' o similar d'iguals característiques.

x 55,16000

1,000

=

Subtotal:

6,80000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

6,19346

6,19346

Materials

Materials
Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de
la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

€

Import

Ma d'obra

u

135,31346
4,05940

3,00 %

Unitats

129,12000

Ma d'obra

Unitats

BG62UT01

129,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,00961

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

17,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG62UT01

x 129,12000

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i 1,000
control remot, per a muntatge encastat en cel ras o en
llumeneres, model helvar 312, ref. HES312 de la
firma 'HELVAR' equivalent d'idèntiques
característiques.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

P-309

Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

A013H000

BG61X160

Data: 11/12/18

6,80000

6,80000

55,16000

55,16000

55,16000
61,35346
1,84060

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,19406

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 6,19333

1,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-312

0,09290
0,09290

EG631152

u

0,09290
13,08636
0,39259

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat i/o en
superfície amb caixa, model LS990 de la firma 'JUNG'
o equivalent d'idèntiques característiques de color
blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a
encastar i/o de superfície. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,000

Unitats

13,47895

21,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-310

EG62X001

u

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i
control remot, per a muntatge encastat en cel ras o en
llumeneres, model helvar 312, ref. HES312 de la
firma
'HELVAR'
equivalent
d'idèntiques
característiques.
Totalment
instal.lat,connectat,
programat i provat.

Rend.: 1,000

139,37

€

A013H000

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,150
0,133

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

3,51750

=

2,67596

Subtotal:

6,19346

6,19346

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 20,12000
/R x 23,45000
Subtotal:

Materials

A012H000

=

2,67596

=

3,51750
6,19346

BG63UT01

U

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral
1,000
(2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat i/o en
superfície amb caixa, model LS990 de la firma 'JUNG'
o equivalent d'idèntiques característiques de color
blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a
encastar i/o de superfície.

x 14,79000

=

14,79000

6,19346
Subtotal:

14,79000

14,79000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG63X002

Data: 11/12/18

Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-313

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

U

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra
tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació en caixa
de mecanismes modular, model S1/9 de la sèrie
CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos,
color blanc. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou petit material auxiliar de connexió i muntatge.

Rend.: 1,000

20,98346
0,62950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,61296

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,41

€

EG6P2363

u

21,41211

Rend.: 1,000

30,20

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,183

/R x 20,12000

=

3,68196

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,170

/R x 23,45000

=

3,98650

Subtotal:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

BGW63000 u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

1,000

BG63X002

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra
tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació en caixa
de mecanismes modular, model S1/9 de la sèrie
CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos,
color blanc.

1,000

=

0,39000

=

12,73000

BG6P2363

7,66846

u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-67

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,03600

=

Subtotal:

13,12000
20,78846
0,62365

3,00 %

7,03500

=

13,07100

x 16,25000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

=

Subtotal:

7,66846

x 0,39000
x 12,73000

/R x 23,45000
/R x 20,12000

13,07100

Materials

Materials
u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-67, col·locada

20,78846
0,62365

3,00 %

16,25000

16,25000

29,32100
0,87963

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-315

EGB1UT01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40
kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de
connexió automàtica i muntada superficialment

21,41211

16,25000

30,20063

Rend.: 1,000

971,45

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-314

EG63X003

U

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra
tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació en caixa
de mecanismes modular, model S1/6 de la sèrie
CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos,
color vermell. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou petit material auxiliar de connexió i muntatge.

Rend.: 1,000

21,41

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

6,35792

=

7,41020

Subtotal:

13,76812

13,76812

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,183

/R x 20,12000

=

3,68196

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,170

/R x 23,45000

=

3,98650

Subtotal:

7,66846

BGWB1000 u

Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

1,000

x 3,24000

=

3,24000

BGB1UT01 u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40
kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de
connexió automàtica

1,000

x 926,15000

=

926,15000

Subtotal:

7,66846

929,39000

929,39000

Materials
BGW63000 u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

1,000

BG63X003

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra
tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació en caixa
de mecanismes modular, model S1/6 de la sèrie
CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos,
color vermell.

1,000

u

x 0,39000
x 12,73000

=

0,39000

=

12,73000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

943,15812
28,29474

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-316
Subtotal:

13,12000

EGD1000N

13,12000

u

Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell
o similar a pilar, piqueta o element metal.lic a
connectar a terra

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

971,45286
15,83

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 206

3,00 %

493,45000
14,80350

PARTIDES D'OBRA

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

4,02400

=

4,69000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,71400

8,71400
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BGD1001N U

Cartutx per a soldadura aluminotermica

1,000

x 4,03000

=

4,03000

BGD1002N U

Motlle per a soldadura aluminotermica

0,050

x 52,51000

=

2,62550

Subtotal:

P-319

6,65550

EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

6,65550

508,25350

Rend.: 1,000

Unitats

36,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,36950
0,46109

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

5,86250

=

5,03000

15,83059
Subtotal:

P-317

EGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000

23,99

€

Preu

Parcial

u

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,266

/R x 20,12000

=

5,35192

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,266

/R x 23,45000

=

6,23770

Subtotal:

11,58962

x 24,26000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,58962

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

BGYD1000 u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000

x 7,70000

=

x 4,00000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00000
11,70000

U

Xarxa equipotencial per als diversos circuits de
distribucio d'aigua sanitaria, safates metàl.liques de
distribució de cablejat i tots aquells elements
metàl.lics situats en locals humits. S'inclou el cablejat,
caixes de connexio i petit material auxiliar de
connexio i muntatge

23,98831

Rend.: 1,000

Unitats

11,70000
23,28962
0,69869

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EGD2U0X2

508,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000
A013H000

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

10,000
10,000

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

234,50000

=

201,20000

Subtotal:

435,70000

435,70000

Materials
BG380500

M

Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2

120,000

BG151411

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

45,000

x 0,17000
x 0,83000
Subtotal:

=

24,26000

24,26000

3,00 %

24,26000
35,15250
1,05458
36,20708

7,70000
€
Formació de llosa mixta de 12 cm de cantell, amb
Rend.: 1,000
43,41
xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa
grecada, de 1,00 mm d'espessor, 60 mm d'altura de
perfil i 220 mm d'intereix, i formigó armat realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,062
m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia total de 6,2 kg/m²; i malla electrosoldada ME
15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a
força de peces angulars de xapa d'acer galvanitzat;
formació de buits i reforços addicionals; fixacions de
les xapes i rematades; apuntalament en les zones on
sigui necessari segons dades del fabricant, i agent
filmogen per enduriment de formigons i morters. Tot
això donat suport sobre estructura metàl·lica no
inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig. Muntatge de les xapes.
Apuntalament, si fos necessari. Fixació de les xapes i
resolució dels suports. Col·locació d'armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Reglejat i anivellació de la superfície
d'acabat. Curat del formigó. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
en veritable magnitud, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².
______________________________________________________________________________________________________________

P-320

Subtotal:

P-318

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

Subtotal:

Materials
BGD14210

10,89250

Materials
BGDZ1102

Unitats

10,89250

=

20,40000

=

37,35000
57,75000

57,75000

EHX005

m²

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

P-321

EH25EXT1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial
amb cos fabricat en extrusió d'alumini anoditzat mate
i vidre templat pla serigrafiat, per a làmpada LED de
19 W amb una temperatura de color de 3000 K , de
forma rectangular, grau de protecció IP 67, model
BAAZ ref. 102.41.40.2, de la firma 'LAMP' o similar
d'idèntiques
característiques.
S'inclouen
les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el
petit material de connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,000

195,09

€

grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'alumini
extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada
LED de 14W, model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o
147.81.20.0, d'acord amb necessitats i preferències
de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la
firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els
equips i les tapes finals.
Subtotal:

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

5,03000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

5,86250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

10,89250

10,89250

P-323

EH25X015

u

Materials
U

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial
amb cos fabricat en extrusió d'alumini anoditzat mate
i vidre templat pla serigrafiat, per a làmpada LED de
19 W amb una temperatura de color de 3000 K , de
forma rectangular, grau de protecció IP 67, model
BAAZ ref. 102.41.40.2, de la firma 'LAMP' o similar
d'idèntiques característiques. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el
petit material de connexió i muntatge.

x 178,52000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

178,52000

178,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EH25X006

u

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge
superficial, regulable DALI, amb òptica d'alumini lacat
i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o
especular respectivament, per a làmpada LED amb
una temperatura de color de 3000 K (color 83) i un
grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'alumini
extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada
LED de 14W, model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o
147.81.20.0, d'acord amb necessitats i preferències
de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la
firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els
equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material
de connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

178,52000
189,41250
5,68238

3,00 %

198,04000

215,20

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb
òptica d'alumini lacat i difusor de lamel·les d'alumini
acabat setinat o especular respectivament, per a
làmpada LED amb una temperatura de color de 3000
K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini
extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada
LED de 14W, model FIL+ TECH, amb regulació DALI,
ref. 47.81.10.3 o 47.81.10.0, d'acord amb necessitats
i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de
longitud, de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el
petit material de connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

208,93250
6,26798

3,00 %

215,20048

Rend.: 1,000

Unitats

183,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

195,09488

Rend.: 1,000

198,04000

Import

Ma d'obra

P-322

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BH25EXT1

Data: 11/12/18

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

€

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

5,03000

=

5,86250

Subtotal:

10,89250

10,89250

Materials
BH25X015

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

5,86250

=

5,03000

Subtotal:

10,89250

u

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb
òptica d'alumini lacat i difusor de lamel·les d'alumini
acabat setinat o especular respectivament, per a
làmpada LED amb una temperatura de color de 3000
K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini
extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada
LED de 14W, model FIL+ TECH, amb regulació DALI,
ref. 47.81.10.3 o 47.81.10.0, d'acord amb necessitats
i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de
longitud, de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el
petit material de connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

x 167,17000

1,000

=

Subtotal:

10,89250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

167,17000

167,17000

3,00 %

167,17000
178,06250
5,34188

Materials
BH25X006

u

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge
superficial, regulable DALI, amb òptica d'alumini lacat
i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o
especular respectivament, per a làmpada LED amb
una temperatura de color de 3000 K (color 83) i un

1,000

x 198,04000

=

198,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

183,40438

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

P-324

EH25X0L1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de
longitud, amb tub LED T8 de 18 W, amb xassis de
poliester reforçat, IP-65 model 'JDE-LED' de la firma
'J-DOS' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou la làmpada i l'equip i tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada,
connectada i provada.

Rend.: 1,000

Unitats

46,22

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

5,03000

=

5,86250

Subtotal:

€

P-326

EHB1U006

U

Import

10,89250

u

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de
longitud, amb tub LED T8 de 18 W, amb xassis de
poliester reforçat, IP-65 model 'JDE-LED' de la firma
'J-DOS' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou la làmpada i l'equip i tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

x 33,98000

1,000

=

10,89250

Llumenera per a enllumenat d'emergència i
senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït
d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400 lm, i 60 m2
de cobertura, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX'
pera encastar o similar d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou la
làmpada i el petit material i accessoris de i connexió i
muntatge.

33,98000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

u

33,98000
44,87250
1,34618

3,00 %

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en
cel ras amb làmpada LED de 16W, IP-42, muntada
superficialment al sostre, model FIL + LED amb
difusor de policarbonat opal de la firma 'LAMP' o
similar d'iguals caracteristiques, (referència
47.4148.0). Totalment instal.lada. S'inclou la
làmpada, l'equip, les tapes finals i la part proporcional
d'accesoris i petit material auxiliar de connexio i
muntatge.

46,21868

Rend.: 1,000

/R x 20,12000
/R x 23,45000

Parcial

€

Import

=

4,02400

=

4,69000
8,71400

89,20

x 147,37000

1,000

8,71400

P-327

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

6,03600

=

7,03500

Subtotal:

13,07100

Import

13,07100

Materials
x 73,53000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

73,53000

73,53000

3,00 %

147,37000

147,37000

147,37000

€

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Llumenera per a enllumenat d'emergència i
senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït
d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400 lm, i 60 m2
de cobertura, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX'
pera encastar o similar d'idèntiques característiques.

Preu

Subtotal:

Ma d'obra

u

A013H000

33,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BH61X02N

160,77

Ma d'obra

BHB1U006

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Rend.: 1,000

Materials

Subtotal:

EH61X02N

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en
cel ras amb làmpada LED de 16W, IP-42, muntada
superficialment al sostre, model FIL + LED amb
difusor de policarbonat opal de la firma 'LAMP' o
similar
d'iguals
caracteristiques,
(referència
47.4148.0). Totalment instal.lada. S'inclou la
làmpada, l'equip, les tapes finals i la part proporcional
d'accesoris i petit material auxiliar de connexio i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

Unitats

Materials

P-325

Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BH25X0L1

Data: 11/12/18

73,53000
86,60100
2,59803
89,19903

EHM011A

m²

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de
sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb
textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic
amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 18 usos, per a
formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m
d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Inclús p/p de col·locació de passamurs per a pas dels
tensors, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat;
aplicació de líquid desencofrant replanteig i perfilat
dels junts de construcció i dilatació; i segellat dels
junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del
sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².

Rend.: 1,000

3,00 %

156,08400
4,68252
160,76652
31,74

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
MO044

h

Oficial 1ª encofrador.

0,217

MO091

h

Ajudant encofrador.

0,264

/R x 24,24000
/R x 21,54000

=

5,26008

MO091

h

Ajudant encofrador.

0,467

=

5,68656

MO044

h

Oficial 1ª encofrador.

0,428

Subtotal:

10,94664

/R x 21,54000
/R x 24,24000

10,94664

Materials

=

10,05918

=

10,37472

Subtotal:

20,43390

20,43390

Materials
Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a 0,018
murs de formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura,
formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització
i aplomat de la superfície encofrant.

x 266,97000

MT08EMA07 m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi, de 18 mm
d'espessor, amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs
de formigó de fins a 3 m d'altura.

0,056

x 242,70000

=

13,59120

MT08VAR05 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

0,120

x 1,08000

=

0,12960

MT08VAR06 kg

Puntes d'acer de 20x100 mm.

0,040

=

0,27200

MT08VAR20 U

Passamurs de PVC per a pas dels tensors de
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.

0,400

x 6,80000
x 0,90000

=

0,36000

MT08DBA01 l

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa
per a formigons amb acabat vist.

0,013

x 7,91000

=

0,10283

MT08EME07 U

=

4,80546

x 0,90000

=

0,36000

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a 0,007
murs de formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura,
formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització
i aplomat de la superfície encofrant.

x 266,97000

=

1,86879

MT08EME07 m²

Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de
formigó de fins a 3 m d'altura.

0,007

x 194,16000

=

1,35912

MT08DBA01 l

Agent desemmotllador, a base d'olis especials,
emulsionant en aigua per a encofrats metàl·lics,
fenòlics o de fusta.

0,030

x 1,92000

=

0,05760

MT08VAR20 U

Passamurs de PVC per a pas dels tensors de
l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds.

MT08EME07 U

19,26109

0,400

Subtotal:

3,64551

%

Medios auxiliares

% s 24,07950

2,000

=

Subtotal:
%

Medios auxiliares

2,000

% s 30,20750
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
EHM011B

m²

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de
sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics
modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p
de col·locació de passamurs per a pas dels tensors,
elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid
desencofrant replanteig i perfilat dels junts de
construcció i dilatació; i segellat dels junts no
estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del
sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².

Rend.: 1,000

=

0,60415
0,60415

3,00 %

0,48159

19,26109

Altres
%ZZ

3,64551

Altres
%ZZ

Subtotal:

P-328

Pàg.: 212

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,60415
30,81188
0,92436

P-329

EJ13B713CC02 u

€

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref.
A327621000 de la serie HALL de ROCA SANITARIO
o equivalent , senzill, d'amplària 49,5 cm, i 65 cm de
llargada de color blanc, col·locat amb suports murals
fixat amb tacs químics.

25,29783

Rend.: 1,000

Unitats

0,48159
24,56100
0,73683

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,73624
25,30

0,48159

275,78

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,100

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

9,38000

=

2,01200

Subtotal:

11,39200

11,39200

Materials
BJ13BCC01 u

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref.
A327621000 de la serie HALL de ROCA SANITARIO
o equivalent , senzill, d'amplària 49,5 cm, i 65 cm de
llargada de color blanc,

1,000

x 244,33000

=

244,33000

P01UG470

kg

Resina polièster bicomponent amb baix contingut
d'estirè, per ancoratge químic amb dosificació i
barreja automàtica en broquet, MASTERFLOW 915
SF (CONCRESIVE 3000), de BASF-CC, ref.
P01UG470 de la sèrie Masterflow 915 SF de
BASF-CC

0,200

x 58,39000

=

11,67800

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x 13,72000

=

0,34300

Subtotal:

256,35100

256,35100

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ14B213CC01 u

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de
sortida
vertical
ref.
A34223700-A341231000-A801230004 de la serie
ACCESS de ROCA SANITARIO o equivalent, amb
seient i tapa, de color blanc, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació.

Rend.: 1,000

267,74300
8,03229

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

275,77529

COST EXECUCIÓ MATERIAL

369,04

€

P-332

EJ18CC06

3,00 %

169,51614
5,08548

u

A0140000

h

Manobre

A013J000

h

Ajudant lampista

0,250

A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

Preu

Parcial

Import

0,250

/R x 18,95000
/R x 20,12000

=
=

5,03000

/R x 23,45000
/R x 22,70000

=

23,45000

=

11,35000

Subtotal:

BJ14BCC01 u

m3

Rend.: 1,000

4,73750

44,56750

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,450

A013J000

h

Ajudant lampista

0,112

281,07

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245

x 5,94000

=

1,45530

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de
sortida vertical ref.
A34223700-A341231000-A801230004 de la serie
ACCESS de ROCA SANITARIO o equivalent, amb
seient i tapa, de color blanc

1,000

x 312,11000

=

312,11000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021

Preu
/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

44,56750

12,80594

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035

x 13,72000

=

0,48020

BJ18CC08

u

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable
amb una pica model BERLIN de ROCA SANITARIOS
o equivalent ref A870AA640 o equivalent

1,000

x 259,60000

=

259,60000

260,08020

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ1ACC04

u

313,72035
358,28785
10,74864

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-331

EJ18CC00

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
model BERLIN PLUS de ROCA SANITARIOS o
equivalent ref A870B10400, de mides 46 X 46 x2 cm,
encastada a taulell.

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA
SANITARIO o equivalent, de color blanc, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
S'inclou reixa desaigua i joc de fixació.

174,60

€

Preu

Parcial

Import

h

Ajudant lampista

0,150

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600

187,49

h

Oficial 1a lampista

0,450

A013J000

h

Ajudant lampista

0,112

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

10,55250

=

2,25344

Subtotal:

12,80594

12,80594

Materials
BJ18CC06

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
model BERLIN PLUS de ROCA SANITARIOS o
equivalent

1,000

x 156,23000

=

156,23000

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035

x 13,72000

=

0,48020

Preu
/R x 20,12000
/R x 23,45000

156,71020

3,01800

=

14,07000
17,08800

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245

x 5,94000

=

1,45530

BJ1ABCC05 u

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA
SANITARIO o equivalent,

1,000

x 163,28000

=

163,28000

B7J50010

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015

x 13,72000

=

0,20580

kg

dm3

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

156,71020

=

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

Parcial

€

Import

17,08800

Materials

Ma d'obra
A012J000

260,08020

281,07272

Rend.: 1,000

A013J000

BJ1ZS000
Unitats

12,80594

Ma d'obra

369,03649

Rend.: 1,000

Import

272,88614
8,18658

3,00 %

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,25344

B7J50010

0,15505

313,72035

10,55250

=

Subtotal:

P-333

Subtotal:

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
x 73,83380

Parcial

€

Materials

Materials
kg

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable
amb una pica model BERLIN de ROCA SANITARIOS
o equivalent ref A870AA640 o equivalent, de mides
70 X 46 x1,8 cm, encastada a taulell.

174,60162

Unitats
Unitats

D0701641

Pàg.: 214

Ma d'obra

Ma d'obra

BJ1ZS000

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

164,94110

3,00 %

164,94110
182,02910
5,46087
187,48997

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

P-334

EJ23CC03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo
PRESTO XT ECO L o equivalent, de polsació
antibloqueig, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de cos i polsador de llautó cromat,
peces interiors en materials resistents a la corrosió i
incrustacions calcàries, col·locat i connectat.

Rend.: 1,000

105,16

€

BJ29CC05

u

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de
ROCA SANITARIOS ref A5A7623C00 o equivalent,

x 172,68000

1,000

=

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

172,68000
172,68000

172,68000
184,07200
5,52216

3,00 %

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,150

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

3,01800

=

14,07000

Subtotal:

17,08800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-337

EJ2ZN43K

u

17,08800

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de fins a d'3/4´´

Materials

Rend.: 1,000

10,93

Unitats
BJ236CC03 u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo
PRESTO XT ECO L o equivalent

x 85,01000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

85,01000
85,01000

3,00 %

EJ2811AGCC07 u

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera
ref. A5A8209C00 de la serie L20 de ROCA
SANITARIO o equivalent, encastada en taulell, de
llautó cromat, amb broc giratori, amb dues entrades
de maniguets, instal·lada.

85,01000

Parcial

263,21

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300

/R x 23,45000

=

7,03500

A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

/R x 20,12000

=

1,50900

Subtotal:

8,54400

BJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades d'3/4´´

x 2,07000

1,000

=

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

2,07000

2,07000

h

Oficial 1a lampista

0,600

A013J000

h

Ajudant lampista

0,150

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

14,07000

=

3,01800

Subtotal:

17,08800

P-338

EJ331151

u

17,08800

Materials

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

2,07000
10,61400
0,31842

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A012J000

8,54400

€
Subtotal:

Unitats

Import

Materials

105,16094

Rend.: 1,000

Preu

€

Ma d'obra

102,09800
3,06294

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-335

189,59416

10,93242

Rend.: 1,000

15,69

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BJ28CC07

u

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera
ref. A5A8209C00 de la serie L20 de ROCA
SANITARIO

x 238,46000

1,000

=

Subtotal:

238,46000

238,46000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

1,00600

=

4,69000

Subtotal:

238,46000

5,69600

5,69600

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

255,54800
7,66644

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BJ331151

u

263,21444

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a
roscar al sifó de llautò cromat

x 9,54000

1,000

=

Subtotal:
P-336

EJ29CC05

u

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de
ROCA SANITARIOS ref A5A7623C00 o equivalent,
per a abocador amb sortida giratoria, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, i connectada.

Rend.: 1,000

189,59

Preu

Parcial

9,54000

9,54000

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

9,54000

Import

15,23600
0,45708

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,69308

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,100

/R x 23,45000
/R x 20,12000
Subtotal:

Materials

=

9,38000

=

2,01200
11,39200

P-339

EJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000

Unitats

11,39200

23,68

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 23,45000

=

4,69000

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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PARTIDES D'OBRA

A013J000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

h

Ajudant lampista

/R x 20,12000

0,050

=

Subtotal:

1,00600

P-342

5,69600

EJ42CC10

u

5,69600

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de
NOFER o equivalent, col·locat amb fixacions de tacs
químics.

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

x 17,29000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ3814F6

u

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm, roscat a
sifó de llautó.

h

22,96

Preu

Parcial

Oficial 1a col·locador

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 23,45000

=

4,69000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 20,12000

=

1,00600

Subtotal:
=

x 58,39000

=

0,58390

BJ42CC04

u

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de
NOFER o equivalent

1,000

x 89,12000

=

89,12000

Subtotal:

EJ43CC09

u

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de
NOFER o equivalent, de plàstic ABS color blanc i
visor transparente, col·locat amb fixacions de tacs
químics.

89,70390
95,37890
2,86137

3,00 %

98,24027

Rend.: 1,000

16,60000

25,29

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Oficial 1a col·locador

0,350

22,29600
0,66888

3,00 %

89,70390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0127000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,67500

5,69600

16,60000

16,60000

5,67500

0,010

Unitats
Subtotal:

Import

5,67500

Resina polièster bicomponent amb baix contingut
d'estirè, per ancoratge químic amb dosificació i
barreja automàtica en broquet, MASTERFLOW 915
SF (CONCRESIVE 3000), de BASF-CC, ref.
P01UG470 de la sèrie Masterflow 915 SF de
BASF-CC

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,69600

x 16,60000

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
1,000
incorporats, de llautó de diàmetre 50 mm, per a soldar
al sifó o al ramal de plom

=

kg

Import

P-343
u

/R x 22,70000

0,250

P01UG470

€

Materials
BJ3814F6

Parcial

Subtotal:

Ma d'obra
A012J000

Preu

€

Materials

23,67558

Rend.: 1,000

Unitats

17,29000
22,98600
0,68958

3,00 %

98,24

Ma d'obra

17,29000

A0127000
Subtotal:

P-340

Rend.: 1,000

Unitats

Materials
BJ33B16F

Pàg.: 218

/R x 22,70000

=

Subtotal:

7,94500
7,94500

7,94500

Materials
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-341

EJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó
cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a petita xarxa
d'evacuació

22,96488

Rend.: 1,000

Unitats

23,07

Preu

Parcial

P01UG470

kg

€

Import

Ma d'obra

BJ43UCC03 u
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

1,00600

Subtotal:

5,69600

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó
cromat, de diàmetre 40 mm

x 16,70000

1,000

=

0,020

x 58,39000

=

1,16780

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de
NOFER o equivalent, de plàstic ABS color blanc i
visor transparente,

1,000

x 15,44000

=

15,44000

Subtotal:

5,69600

Materials
BJ38B7DG

Resina polièster bicomponent amb baix contingut
d'estirè, per ancoratge químic amb dosificació i
barreja automàtica en broquet, MASTERFLOW 915
SF (CONCRESIVE 3000), de BASF-CC, ref.
P01UG470 de la sèrie Masterflow 915 SF de
BASF-CC

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

16,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

3,00 %

16,60780
24,55280
0,73658
25,28938

16,70000
P-344

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,60780

22,39600
0,67188
23,06788

EJ46CC08

u

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de
NOFER o equivalent, per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer recobert de
ABS color blanc amb protecció antibacteries. Suport
d'acer inoxidable AISI 304 amb embellidor de ABS
color blanc.
· Longitud: 800 mm.· Barres Ø 34 mm. Col·locat amb
fixacions de tacs químics.

Rend.: 1,000

209,71

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

Import

addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C
segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i
d'inspecció frontal. Interacumulador de A.C.S. aïllat
tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida
de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa
d'acer, recoberta de resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o
equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20,
compost per: clau de tancament, vàlvula antiretorn i
connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula
de seguretat de membrana de 10 bar. Referència
7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de
manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi
instal·lat. Referència 7265008 de la firma
'VIESSMANN'o
equivalent
d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia
7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de
temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i
muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i
provada.

h

Oficial 1a col·locador

/R x 22,70000

0,800

=

Subtotal:

18,16000
18,16000

18,16000

Materials
BJ46UCC01 u

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de
NOFER o equivalent

1,000

x 179,60000

=

179,60000

P01UG470

Resina polièster bicomponent amb baix contingut
d'estirè, per ancoratge químic amb dosificació i
barreja automàtica en broquet, MASTERFLOW 915
SF (CONCRESIVE 3000), de BASF-CC, ref.
P01UG470 de la sèrie Masterflow 915 SF de
BASF-CC

0,100

x 58,39000

=

5,83900

kg

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

185,43900

EJ651113

u

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua,
de diàmetre nomimal 1 ´´, de pressió nominal 16 bar,
amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany
de plata de pas 0,05 mm, connexió roscada,
autonetejant, connectat a la xarxa

209,70697

Rend.: 1,000

Unitats

185,43900
203,59900
6,10797

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-345

Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0127000

Data: 11/12/18

322,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,250

A013J000

h

Ajudant lampista

0,250

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

5,86250

=

5,03000

Subtotal:

10,89250

10,89250

Materials
BJ651113

u

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua,
de diàmetre nomimal 1 ´´, de pressió nominal 16 bar,
amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany
de plata de pas 0,05 mm, connexió roscada,
autonetejant

x 301,94000

1,000

=

301,94000

Unitats

Preu

Parcial

Subtotal:

301,94000

A013J000

h

Ajudant lampista

3,500

A012J000

h

Oficial 1a lampista

3,500

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

70,42000

=

82,07500

301,94000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-346

EJAAUT01

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA)
d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la producció
d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat
segons DIN 4753. Compleix els requeriments de
Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de
Gas, apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció
segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de
calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads.
Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus
centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit
primari fins a 25 bar - al circuit secundari de A.C.S.
fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material
St37-2) resistents a la corrosió mitjançant esmaltat de
dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

3,00 %

312,83250
9,38498
322,21748
1.714,96

€

152,49500

Materials
BJAAUT01

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA)
d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la producció
d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat
segons DIN 4753. Compleix els requeriments de
Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de
Gas, apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció
segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de
calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads.
Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus
centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit
primari fins a 25 bar - al circuit secundari de A.C.S.
fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material
St37-2) resistents a la corrosió mitjançant esmaltat de
dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica
addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C
segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i
d'inspecció frontal. Interacumulador de A.C.S. aïllat
tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida

1,000

x 1.512,51000

=

1.512,51000

152,49500
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Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa
d'acer, recoberta de resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o
equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20,
compost per: clau de tancament, vàlvula antiretorn i
connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula
de seguretat de membrana de 10 bar. Referència
7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de
manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi
instal·lat. Referència 7265008 de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia
7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de
temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i
muntatge.

equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20,
compost per: clau de tancament, vàlvula antiretorn i
connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula
de seguretat de membrana de 10 bar. Referència
7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de
manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi
instal·lat. Referència 7265008 de la firma
'VIESSMANN'o
equivalent
d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia
7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de
temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou resitència elèctrica regulable a 2, 4 o 6 kW,
monofàsica, amb termòstat dre seguretat i regulació
de temperatura, brida i junta i tapa dèr a la brioda,
model EHE ref. ´´Z012676´´
de la firma
'VIESSMANN'o
equivalent
d'idèntiques
característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i
muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i
provada.

Subtotal:

1.512,51000

1.512,51000
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-347

EJAAUT02

Pàg.: 222

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA)
d'A.C.S. vertical amb resistencia elèctrica. Per a la
producció d'A.C.S. en combinació amb calderes.
Fabricat segons DIN 4753. Compleix els requeriments
de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de
Gas, apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció
segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de
calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads.
Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus
centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit
primari fins a 25 bar - al circuit secundari de A.C.S.
fins a 10 bar. Acumulador (material St37-2) resistents
a la corrosió mitjançant esmaltat de dues capes
Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant
ànode de magnesi. Versió C segons DIN 1988-2, amb
obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots
els costats amb escuma rígida de poliuretà (sense
CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de
resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o

Rend.: 1,000

3,00 %

1.665,00500
49,95015
1.714,95515
1.714,96

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

3,500

A012J000

h

Oficial 1a lampista

3,500

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

70,42000

=

82,07500

Subtotal:

€

152,49500

Materials
BJAAUT01

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA)
d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la producció
d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat
segons DIN 4753. Compleix els requeriments de
Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de
Gas, apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció
segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de
calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads.
Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus
centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit
primari fins a 25 bar - al circuit secundari de A.C.S.
fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material
St37-2) resistents a la corrosió mitjançant esmaltat de
dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica
addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C
segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i
d'inspecció frontal. Interacumulador de A.C.S. aïllat
tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida
de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa
d'acer, recoberta de resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm

1,000

x 1.512,51000

=

1.512,51000

152,49500
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PARTIDES D'OBRA

h

Ajudant muntador

0,240

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

BMY11000

u

BM11UT01 u

4,01760

=

4,44960
8,46720

x 0,34000

=

0,34000

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació
contra incendis analògica, model KL731A de la firma
'Kilsen' o similar d'iguals característiques, s'inclou el
sòcol KZ700 de la firma 'kilsen' o similar d'iguals
característiques segons norma UNE-EN 54-7,

x 40,16000

=

40,16000

1,000

40,50000

P-350

1.512,51000

EM12UT01

u

1.512,51000
1.665,00500
49,95015

3,00 %

1.714,95515

Rend.: 1,000

Unitats

88,24

Preu

Parcial

€

Import

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

4,69000

=

1,00600

Subtotal:

5,69600

5,69600

Materials
x 79,97000

1,000

=

79,97000

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços
ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb capacitat de 256
dispositius ampliable a 512, 128 zones ampliable a
256. Disposa de 4 sortides estàndard supervisades
pre-programades com sirenes, amb possibilitat de
reprogramar i 4 sortides addicionals, 2 d'elles lliures
de tensió i les altres 2 supervisades. Incorpora 2
entrades configurables per monitorització i control,
port Ethernet TCP / IP per programació i manteniment
remot. LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232.
Ampliable amb targeta auxiliar de 8 sortides (2 relés
estàndard i 6 de col · lector obert), amb targeta
opcional (2010-2-NB) per connectar fins a 32 nodes /
llaços en xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir
targetes de leds de 20/40 zones. Sortida auxiliar de
24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador.
Historial de fins 9999 esdeveniments en memòria.
Precisa de 2 bateries no incloses. Certificada norma
EN54 parts 2 i 4, CE, CPD, WEEE i RoHS. Pes: 7,4
Kg (sense bateries) Dimensions: 449,6 x171,
2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la signatura
'KILSEN' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada,
configurada i provada

79,97000

79,97000
85,66600
2,56998

3,00 %

952,16

Preu

Parcial

A013M000

h
h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

1,600
1,600

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

29,66400

=

26,78400

Subtotal:
COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM11UT01

u

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació
contra incendis analògica, model KL731A de la firma
'Kilsen' o similar d'iguals característiques, s'inclou el
sòcol KZ700 de la firma 'kilsen' o similar d'iguals
característiques segons norma UNE-EN 54-7, muntat
superficialment

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

88,23598
50,44

Preu

Parcial

€

Import

€

Import

Ma d'obra
A012M000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

40,50000

50,43622

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

P-349

8,46720

48,96720
1,46902

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a
una bateria o a un ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

=

Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra

u

/R x 16,74000
/R x 18,54000

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

A013M000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

BJM12405

Pàg.: 224

Materials

Subtotal:

EJM12405

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o
equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20,
compost per: clau de tancament, vàlvula antiretorn i
connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula
de seguretat de membrana de 10 bar. Referència
7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de
manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi
instal·lat. Referència 7265008 de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia
7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de
temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent
d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i
muntatge.

P-348

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

56,44800

Materials
BM12UT01 u

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços 1,000
ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb capacitat de 256
dispositius ampliable a 512, 128 zones ampliable a
256. Disposa de 4 sortides estàndard supervisades
pre-programades com sirenes, amb possibilitat de
reprogramar i 4 sortides addicionals, 2 d'elles lliures
de tensió i les altres 2 supervisades. Incorpora 2
entrades configurables per monitorització i control,
port Ethernet TCP / IP per programació i manteniment
remot. LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232.
Ampliable amb targeta auxiliar de 8 sortides (2 relés

x 867,35000

=

867,35000

56,44800

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

Subtotal:

x 0,63000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

u

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA
per a exterior, color vermell . 32 Tons. Potència
acústica màxima de 117 dB. IP66. Dimensions
166x166x149 mm. Temperatura de treball de -25 ºC a
70 ºC, model AS376 de la firma 'Kilsen' o similar
d'iguals característiques, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior.

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

1,000

x 41,62000

=

41,62000

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000

x 0,28000

=

0,28000

Subtotal:

867,98000

924,42800
27,73284

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

867,98000

P-353

EM31261J

u

952,16084

Rend.: 1,000

148,55

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

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 18,54000

=

4,44960

h

Ajudant muntador

0,240

/R x 16,74000

=

4,01760

Subtotal:

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

Import

8,46720

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA
per a exterior, color vermell . 32 Tons. Potència
acústica màxima de 117 dB. IP66. Dimensions
166x166x149 mm. Temperatura de treball de -25 ºC a
70 ºC, model AS376 de la firma 'Kilsen' o similar
d'iguals característiques, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3,

1,000

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

1,000

x 135,20000

=

/R x 18,54000
/R x 16,74000

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

Parcial

€

Import

=

3,70800

=

3,34800
7,05600

x 0,30000
x 37,88000

=

0,30000

=

37,88000

Subtotal:

8,46720

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

135,20000

P-354

x 0,56000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

135,76000

38,18000

3,00 %

148,55402
51,88

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,240

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 16,74000
/R x 18,54000

u

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

=

4,01760

=

4,44960

€

Import

38,18000
45,23600
1,35708

3,00 %

46,59308

Rend.: 1,000

Unitats
135,76000

7,05600

120,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

144,22720
4,32682

Rend.: 1,000

Unitats

EM31351K

0,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

EM1421D2

46,59

Materials

Materials

P-352

51,87822

Rend.: 1,000

Unitats

€

41,90000
50,36720
1,51102

3,00 %

Subtotal:

A013M000

u

8,46720

Ma d'obra

Unitats

BMY13000

41,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BM13UT02 u

8,46720

BM1421D2

0,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM13UT02

Pàg.: 226

Materials

Subtotal:

P-351

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

estàndard i 6 de col · lector obert), amb targeta
opcional (2010-2-NB) per connectar fins a 32 nodes /
llaços en xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir
targetes de leds de 20/40 zones. Sortida auxiliar de
24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador.
Historial de fins 9999 esdeveniments en memòria.
Precisa de 2 bateries no incloses. Certificada norma
EN54 parts 2 i 4, CE, CPD, WEEE i RoHS. Pes: 7,4
Kg (sense bateries) Dimensions: 449,6 x171,
2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la signatura
'KILSEN' o equivalent d'iguals característiques.
BMY12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400

/R x 16,74000

=

6,69600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 18,54000

=

7,41600

Subtotal:

14,11200

14,11200

Materials
BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

x 70,69000

=

70,69000

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

1,000

31,60000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x 31,60000
x 0,30000

=

BMY31000

=

0,30000

Subtotal:

102,59000

102,59000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-357

u

Parallamps normalitzat segons UNE 50.164 model
3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o
equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6
metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i
abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

3,00 %

u

120,20306

Rend.: 1,000

Unitats

EMD3U001

116,70200
3,50106

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM91U020

1.079,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

2,000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

33,48000

=

37,08000

Subtotal:

70,56000

BMY91000

u

Part proporcional d'elements especials per a
parallamps

1,000

x 25,63000

=

25,63000

BM91U020

u

Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model
3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o
equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6
metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i
abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor.

1,000

x 951,39000

=

951,39000

70,56000

697,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,400

A013M000

h

Ajudant muntador

1,400

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

25,95600

=

23,43600

Subtotal:
B0A61600

u

BMD3U001 u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

977,02000

Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps

1.079,00740

Rend.: 1,000

Unitats

977,02000
1.047,58000
31,42740

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

49,39200

49,39200

Materials

Subtotal:

EM9AU001

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10
(PCBEVO192) de 8 zones (16 amb ATZ) ampliable a
192, muntada en caixa metàl.lica PAR-116, amb
transformador inclòs, amb teclat LCD PAR-9N, amb
font d'alimentació de 12 V/1A per a sistemes de
seguretat segons EN50131 grau 3 model DEM-1043,
amb mòdul de 4 sortides de relé de 5A programables
amb sortida PGM per alarma d'incendi model PAR-33
(PGM-4) i sistema transmisor GSM/GPRS amb
trasnmissor QAR-265A, suport metàl.lic QAR-277 i
antena connector petit QAR-266A, tot de la firma
'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'bydemes' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada, programada d'acord amb
especificacions tècniques de l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts i provada.

Unitats

Materials

P-356

Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-355

Data: 11/12/18

318,32

Preu

Parcial

€

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

4,000

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10
(PCBEVO192) de 8 zones (16 amb ATZ) ampliable a
192, muntada en caixa metàl.lica PAR-116, amb
transformador inclòs, amb font d'alimentació de 12
V/1A per a sistemes de seguretat segons EN50131
grau 3 model DEM-1043, amb mòdul de 4 sortides de
relé de 5A programables amb sortida PGM per
alarma d'incendi model PAR-33 (PGM-4) i sistema
transmisor GSM/GPRS amb trasnmissor QAR-265A,
suport metàl.lic QAR-277 i antena connector petit
QAR-266A, tot de la firma 'PARADOX DIGIPLEX
EVO' 'bydemes' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000

x 0,15000
x 626,92000

Import

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

5,02200

=

5,56200

Subtotal:

10,58400

0,60000

=

626,92000

Subtotal:

Ma d'obra
A012M000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
10,58400

627,52000

627,52000
676,91200
20,30736

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

697,21936

Materials
BM9AU001 u

Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

x 298,46000

1,000

Subtotal:

=

P-358

298,46000

298,46000

EMD3U003

u

298,46000

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions
151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Model DEM-3 de la firma
Queen Alarm o similar d'iguals característiques.
S'inclou el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada dins de caixa de centraleta d'incendis.

Rend.: 1,000

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

309,04400
9,27132

22,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

318,31532

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 18,54000
/R x 16,74000
Subtotal:

Materials

=

1,85400

=

1,67400
3,52800

3,52800

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

BMD3U003 u

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions
151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Model DEM-3 de la firma
Queen Alarm o similar d'iguals característiques.
S'inclou el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

x 18,33000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,33000

18,33000

18,33000

Unitats

21,85800
0,65574

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

4,18500

=

4,63500

Subtotal:

22,51374

8,82000

8,82000

Materials
P-359

EMD3U004

u

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies
de 16 caràcters. Tecles lluminoses per situacions de
mala il · luminació. Tons de teclat ajustables.
Protecció de tamper i sortida PGM.Amb certificació
50131en grau 3. Proporciona un accés fàcil i ràpid a
totes les funcions del sistema de seguretat. Model
K641de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO'
'BYDEMES' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,000

173,01

Unitats

Preu

Parcial

€

BMDU010

u

Import

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb
funció ATZ, amb sortida PGM model PAR-8 ZX8 de
la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o
equivalent d'idèntiques característiques. Muntat en
caixa metàl·lic PAR-116 també inclosa, amb entrada
de cable de xarxa protegida, frontissa de porta
desmuntable amb presa de terra, amb 2 microrruptors
de sabotatge a porta i paret, amb transformador
inclòs i per a capacitat per a dos mòduls PAR-8 ZX8.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexio i
muntatge.

x 133,82000

1,000

=

Subtotal:

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

5,02200

=

5,56200

Subtotal:

10,58400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
10,58400

133,82000

133,82000

133,82000
142,64000
4,27920

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

146,91920

Materials
BMDU004

u

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies
de 16 caràcters. Tecles lluminoses per situacions de
mala il · luminació. Tons de teclat ajustables.
Protecció de tamper i sortida PGM.Amb certificació
50131en grau 3. Proporciona un accés fàcil i ràpid a
totes les funcions del sistema de seguretat. Model
K641de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO'
'BYDEMES' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge.

1,000

x 156,79000

=

156,79000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

4,000

x 0,15000

=

0,60000

Subtotal:

157,39000

P-361

EMD3U012

u

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos
elements duals oposats, amb un angle de visió de
90º, de 11x11m, amb certificació 50131 de grau 2,
amb immunitat a mascotes de fins a 40kg, model
DG75 de la firma 'PARADOX' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat d'acord amb prescripcions tècniques de
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectat i
provat.

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-360

EMD3U010

u

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb
funció ATZ, amb sortida PGM model PAR-8 ZX8 de
la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o
equivalent d'idèntiques característiques. Muntat en
caixa metàl·lic PAR-116 també inclosa, amb entrada
de cable de xarxa protegida, frontissa de porta
desmuntable amb presa de terra, amb 2 microrruptors
de sabotatge a porta i paret, amb transformador
inclòs i per a capacitat per a dos mòduls PAR-8 ZX8.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexio i
muntatge.

Rend.: 1,000

3,00 %

€

157,39000
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

54,37

167,97400
5,03922

A013M000
A012M000

173,01322
146,92

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

0,250
0,250

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

4,18500

=

4,63500

Subtotal:

8,82000

Materials
BMDU012

u

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos
elements duals oposats, amb un angle de visió de
90º, de 11x11m, amb certificació 50131 de grau 2,
amb immunitat a mascotes de fins a 40kg, model
DG75 de la firma 'PARADOX' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat d'acord amb prescripcions tècniques de
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectat i

1,000

x 43,97000

=

43,97000

8,82000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

provat.

Unitats
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

43,97000

EMD3U014

u

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una
potència sonora de 101 dB a 1m, incorpora tamper de
caixa i paret. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de
treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions:
155x114x44mm. Amb certificat Grau de Seguretat 3
segon EN50131. Model GE-3 ref. AS210N de la firma
'bydemes' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

3,00 %

54,37370

Rend.: 1,000

Unitats

43,97000

27,24

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

4,18500

=

4,63500

Subtotal:

8,82000

BMDU015

€

u

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica
estroboscòpica de color blau de 60 flaixos per minut.
Certificada per a instal·lacions EN50131 de grau 3.
Potència acústica de 85 dB a 3 m. Amb tamper de
caixa i paret. Amb auto detecció de tall de cable o
sabotatge. Amb bateria de 12 Vcc de 7,2 Ah. Amb
temps de senyal acústica configurable de 3,5,10 i 20
min. Consum en repòs de 25 mA. Consum màxim de
710 mA. Temperatura de funcionament de -20-55 ºC.
Dimensions 210x300x87 mm. Model AS619 de la
firma CADDX o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. T

x 128,19000

1,000

=

h

Ajudant muntador

0,250

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

4,18500

=

4,63500

Subtotal:

128,19000

Import
Subtotal:

A013M000

8,82000

Materials

Ma d'obra
A012M000

Import

Ma d'obra

52,79000
1,58370

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-362

Pàg.: 232

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,82000

8,82000

128,19000

128,19000
137,01000
4,11030

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

141,12030

Materials
BMDU014

u

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una
potència sonora de 101 dB a 1m, incorpora tamper de
caixa i paret. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de
treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions:
155x114x44mm. Amb certificat Grau de Seguretat 3
segon EN50131. Model GE-3 ref. AS210N de la firma
'bydemes' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

x 17,63000

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica
estroboscòpica de color blau de 60 flaixos per minut.
Certificada per a instal·lacions EN50131 de grau 3.
Potència acústica de 85 dB a 3 m. Amb tamper de
caixa i paret. Amb auto detecció de tall de cable o
sabotatge. Amb bateria de 12 Vcc de 7,2 Ah. Amb
temps de senyal acústica configurable de 3,5,10 i 20
min. Consum en repòs de 25 mA. Consum màxim de
710 mA. Temperatura de funcionament de -20-55 ºC.
Dimensions 210x300x87 mm. Model AS619 de la
firma
CADDX
o
equivalent
d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada
d'acord amb prescripcions tècniques de l'Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts, connectada i provada.

EMD6UT01

m

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc
Color vermell. Compleix norma UNE-50200, complint
amb el Reglament de productes de la construcció
(CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,
. Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE
RESIST FUEGO UNE-50200 o equivalent

Rend.: 1,000

1,83

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EMD3U015

P-364

17,63000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

P-363

=

Rend.: 1,000

17,63000

3,00 %

17,63000
26,45000
0,79350
27,24350
141,12

€

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

/R x 16,74000

=

0,25110

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

/R x 18,54000

=

0,27810

Subtotal:

0,52920

0,52920

Materials
BMD6UT01 u

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc
Color vermell. Compleix norma UNE-50200, complint
amb el Reglament de productes de la construcció
(CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,
. Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE
RESIST FUEGO UNE-50200 o equivalent

x 1,25000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,25000

1,25000

3,00 %

1,25000
1,77920
0,05338
1,83258

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

P-365

EMD6UT02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col.locat en tub

Rend.: 1,000

0,86

€

de 16 bar de PN i preu alt
Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

0,25110

=

0,27810

Subtotal:
BMD6UT02 u

0,52920

x 0,29000

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
1,050
2x0,75 mm2, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1

=

8,81000

0,52920

P-368

EN314727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

15,07014

Rend.: 1,000

9,19

Unitats

0,30450

Preu

Parcial

0,30450

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

3,05910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,83370
0,02501

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

=

2,76210

BN314720

u

0,85871

Rend.: 1,000

8,66

Unitats

Preu

Parcial

5,82120

5,82120

Materials
x 3,10000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
1,000
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

3,10000

3,10000

3,10000
8,92120
0,26764

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

2,51100

=

2,78100

Subtotal:

P-369

5,29200

EN315427

u

5,29200

Materials

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

9,18884

Rend.: 1,000

Unitats

19,96

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BMDBU005 u

Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

x 3,12000

1,000

=

3,12000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165

/R x 18,54000

=

3,05910

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165

/R x 16,74000

=

2,76210

Subtotal:
Subtotal:

3,12000

3,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN312427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt

x 13,56000

1,000

8,66436

Rend.: 1,000

Unitats

u

8,41200
0,25236

3,00 %

15,07

Preu

Parcial

5,82120

5,82120

Materials
BN315420

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-367

Import

0,30450
Subtotal:

u

€

Ma d'obra

Subtotal:

EMDBU005

8,81000
14,63120
0,43894

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-366

Pàg.: 234

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

13,56000

13,56000

13,56000
19,38120
0,58144

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,96264

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,165

/R x 16,74000

=

2,76210

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165

/R x 18,54000

=

3,05910

Subtotal:

5,82120

P-370

EN315727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

5,82120

10,42

Preu

Parcial

Ma d'obra

Materials
BN312420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/4´´,

1,000

x 8,81000

=

8,81000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165

/R x 16,74000

=

2,76210

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

A012M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a muntador

/R x 18,54000

0,165

=

3,05910

P-373

5,82120

EN31UT01

u

5,82120

Materials
u

x 4,30000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
1,000
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,30000

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

4,30000
10,12120
0,30364

3,00 %

27,70

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 18,54000

=

3,70800

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 16,74000

=

3,34800

h

Ajudant muntador

0,150

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

Parcial

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

2,51100

=

2,78100

Subtotal:
BN31UT01

u

€

Subtotal:

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari,
d'obertura total amb un quart de volta, de llautó
cromat i muntada en paret.

x 19,84000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

=

19,84000

7,05600

P-374

EN321667

u

19,84000
26,89600
0,80688

3,00 %

5,05000

Vàlvula d'esfera 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 bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca, muntada superficialment

10,65226

Rend.: 1,000

Unitats

75,00

Preu

Parcial

14,58

€

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

Preu

Parcial

u

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 18,54000

=

3,70800

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 16,74000

=

3,34800

Subtotal:

7,05600

Import

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

4,18500

=

4,63500
8,82000

8,82000

Materials
BN321660

Unitats

€

Ma d'obra

27,70288

Rend.: 1,000

5,05000
10,34200
0,31026

3,00 %

Subtotal:
u

5,29200

5,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN316727

Import

5,29200

x 5,05000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,05600

Subtotal:

P-372

€

Import

Materials
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt

Preu

Subtotal:
Unitats

u

10,65

Materials

10,42484

Rend.: 1,000

A013M000

Ma d'obra

BN316420

Rend.: 1,000

Unitats

4,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN316427

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari,
d'obertura total amb un quart de volta, de llautó
cromat i muntada en paret. Totalement instal.lada
connectada i provada.

Ma d'obra
Subtotal:

P-371

Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
BN315720

Data: 11/12/18

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca

x 64,00000

1,000

7,05600

=

Subtotal:

64,00000

64,00000

64,00000

Materials
BN316720

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

x 7,10000

1,000

=

7,10000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

72,82000
2,18460

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

7,10000

P-375
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

75,00460

7,10000
EN811677

14,15600
0,42468
14,58068

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
elàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

13,17

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 238

3,00 %

151,88120
4,55644

PARTIDES D'OBRA

A013M000

h

Ajudant muntador

0,220

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,220

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

3,68280

=

4,07880

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,76160

7,76160
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BN811670

u

x 5,02000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de 1,000
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

=

5,02000

P-378

ENE15300

5,02000

5,02000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

3,00 %

13,02
Preu

/R x 16,74000
/R x 18,54000

13,16505

Rend.: 1,000

30,79

3,34800

=

3,70800

Import

7,05600

u

€

Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de
diàmetre nominal 3/4´´ i de 16 bar de PN

x 5,58000

1,000

=

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 16,74000

=

1,67400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 18,54000

=

1,85400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

3,52800

ENE16300

u

3,52800

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i muntat roscat

5,58000

x 26,37000

=

Subtotal:

13,01508

Rend.: 1,000

17,46
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

26,37000

26,37000

5,58000
12,63600
0,37908

3,00 %

Unitats

Materials
Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre 1,000
brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de preu alt

7,05600

5,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-379

Subtotal:
u

=

Subtotal:

Ma d'obra

BN8363E0

Parcial

€

Materials
BNE15300

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable
1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000

12,78160
0,38345

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

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

Ma d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EN8363E7

u

156,43764

Unitats
Subtotal:

P-376

Data: 11/12/18

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 16,74000

=

4,18500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 18,54000

=

4,63500

Subtotal:

26,37000

8,82000

8,82000

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-377

EN915427

u

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment

h

Oficial 1a muntador

0,165

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165

Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de
diàmetre nominal 1´´ i de 16 bar de PN

x 8,13000

1,000

156,44

Preu

Parcial

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

3,05910

=

2,76210

Subtotal:

5,82120

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000

x 146,06000

Subtotal:

=

P-380

ENF11A20

u

5,82120

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

8,13000
16,95000
0,50850
17,45850

Rend.: 1,000

430,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

146,06000

146,06000

8,13000

3,00 %

Unitats
u

8,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials
BN915420

=

Subtotal:

Ma d'obra
A012M000

u

30,79494

Rend.: 1,000

Unitats

BNE16300

29,89800
0,89694

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

146,06000

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

3,70800

=

3,34800

Subtotal:

7,05600

Materials
BNF11A20

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de

1,000

x 410,67000

=

410,67000

7,05600

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

P-383

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

410,67000

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada

410,67000

28,18
Preu

Parcial

€

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR
DIVICON PS-10. Amb bomba de circulació amb
regulació de revolucions per a corrent alterna, 2
termòmetres, 2 calus de pas amb antirretorns,
indicador de cabal, manòmetre, vàlvula de seguretat,
vàlvules d'omplenat, , separador d'aire, maniguets
flexibles per la bomba, amb circuit intern d'impulsió i
retorn i aillament tèrmic, amb una alçada d'impulsió
de 6,0 m i un cabal de 1000l/h, per a instal.lació
intercalat en circuit d'impulsió i retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o
equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectt i provat.

Import

Ma d'obra

Pàg.: 240

Rend.: 1,000

Unitats

557,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 16,74000

=

4,18500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 18,54000

=

4,63500

Subtotal:

8,82000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

/R x 16,74000
/R x 18,54000

8,82000

Materials

=

16,74000

=

18,54000

Subtotal:

35,28000

35,28000

Materials
BNFBU010 u

x 18,54000

Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de 1,000
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,54000

18,54000

ENH26327

u

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a
sistemes de recirculació d'ACS, tipus Stratos ECO-Z
25/1-5 de la firma WILO o equivalent, alimentació
monofàsica V i règim de gir de 2900 rpm, per a aigua
entre -20 i 140°C, amb connexions DN25, muntada
entre tubs i amb totes les connexions fetes.

BNH2UT01 u

18,54000
27,36000
0,82080

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-382

u

430,25778

Rend.: 1,000
Unitats

ENH2UT01

417,72600
12,53178

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ENFBU010

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

P-381

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

28,18080

Rend.: 1,000

503,65

€

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR
DIVICON PS-10. Amb bomba de circulació amb
regulació de revolucions per a corrent alterna, 2
termòmetres, 2 calus de pas amb antirretorns,
indicador de cabal, manòmetre, vàlvula de seguretat,
vàlvules d'omplenat, , separador d'aire, maniguets
flexibles per la bomba, amb circuit intern d'impulsió i
retorn i aillament tèrmic, amb una alçada d'impulsió
de 6,0 m i un cabal de 1000l/h, per a instal.lació
intercalat en circuit d'impulsió i retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o
equivalent d'idèntiques característiques.

x 505,79000

1,000

=

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

505,79000

505,79000

541,07000
16,23210

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013M000
A012M000

h
h

Ajudant muntador

2,000

Oficial 1a muntador

2,000

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

33,48000

=

37,08000

Subtotal:

70,56000

P-384

EP22UT01

u

70,56000

Materials
BNH2UTG1 u

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a
sistemes de recirculació d'ACS, tipus Stratos ECO-Z
25/1-5 de la firma WILO o equivalent, alimentació
monofàsica V i règim de gir de 2900 rpm, per a aigua
entre -20 i 140°C, amb connexions DN25,

x 418,42000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

418,42000

418,42000

3,00 %

418,42000
488,98000
14,66940

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i
unitat exterior en muntatge superficial. Ref. VP705108
de la firma 'PLANA FÀBREGA' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou Placa digital
Compact T S2 204 amb mòdul audio/video color
digital (no coaxial), mòdul de control digital amb 8
polsador i dimensions 215x130mm, amb caixa de
superfície, , 2 distribuidors de video DVC-4S,
alimentador ATF-98 i 8 monitors E-Compact blancs
Digital Color amb mòdul de connexió. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

557,30210

Rend.: 1,000

Unitats

505,79000

1.903,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

503,64940

A013M000

h

Ajudant muntador

7,000

/R x 16,74000

=

117,18000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

7,000

/R x 18,54000

=

129,78000

Subtotal:
Materials

246,96000

246,96000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

BP22UT01

u

x 1.600,85000

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i 1,000
unitat exterior en muntatge superficial. Ref. VP705108
de la firma 'PLANA fÀBREGA' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou Placa digital
Compact T S2 204 amb mòdul audio/video color
digital (no coaxial), mòdul de control digital amb 8
polsador i dimensions 215x130mm, amb caixa de
superfície, , 2 distribuidors de video DVC-4S,
alimentador ATF-98 i 8 monitors E-Compact blancs
Digital Color amb mòdul de connexió. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge.

=

1.600,85000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en
tub

1.600,85000

1.600,85000

P-387

EP43UT02

m

1.847,81000
55,43430

3,00 %

1.903,24430

Rend.: 1,000

5,63

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a, no propagador
de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub
o canal

€

1,30213
2,21

Unitats

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

/R x 16,74000

=

0,25110

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,160

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

2,96640

=

2,17620

Subtotal:

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

/R x 18,54000

=

0,27810

BP43UT02

5,14260

x 0,31000

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
1,050
cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

5,14260

0,32550

0,32550

5,63214

Rend.: 1,000

1,30

0,52920

=

1,61700

1,61700

1,61700
2,14620
0,06439

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-388

EP7351E3

u

€

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1
mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

2,21059

Rend.: 1,000

Unitats

15,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

0,27810

=

0,25110

Subtotal:

0,52920

Materials
1,050

x 0,70000

=

0,73500

h

Oficial 1a muntador

0,180

Import

Ma d'obra

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la

x 1,54000

1,050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,46810
0,16404

3,00 %

Unitats

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a, no propagador
de la flama segons UNE-EN 50265,

0,32550

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat
sota tub o canal

0,52920

Subtotal:
Subtotal:

BP43UT01

Import

Materials

Materials

m

€

Import
Subtotal:

EP43UT01

1,26420
0,03793

3,00 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra

m

0,73500

Ma d'obra

Unitats

P-386

0,73500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BP27UT01

Pàg.: 242

flama segons UNE-EN 50265, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb
una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1.
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EP27UT01

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-385

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

/R x 18,54000

=

Subtotal:

3,33720
3,33720

3,33720

Materials
BP7351E3
0,52920

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 1,000
mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

x 11,24000

Subtotal:

=

11,24000

11,24000

11,24000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

A012M000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Oficial 1a muntador

/R x 18,54000

3,500

14,57720
0,43732

3,00 %

=

Subtotal:

64,89000
67,68558

67,68558

Materials
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-389

EP73IM01

u

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point
WiFi Standard. Muntat a sostre, connectat i configurat
segons criteriss Ajuntament.

15,01452

Rend.: 0,700

198,40

BP7Z1C58

u

€

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

13,24286

=

11,95714

Subtotal:

25,20000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

x 167,42000

1,000

=

Subtotal:

P-392

EP7Z6516

u

167,42000
167,42000

146,93000

146,93000
214,61558
6,43847

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
25,20000

Materials
Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point
WiFi Standard

146,93000

Import

Ma d'obra

u

=

Subtotal:
Unitats

BP7EIR25

x 146,93000

1,000

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm, fixada mecànicament

167,42000

221,05405

Rend.: 1,000

Unitats

77,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

192,62000
5,77860

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

3,70800

=

3,34800

198,39860
Subtotal:

P-390

EP74SH11

u

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42
unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa, col.locat

Rend.: 1,000

1.018,75

€

Preu

Parcial

u

Import

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm

x 67,72000

1,000

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

18,54000

=

16,74000

Subtotal:

35,28000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

35,28000

67,72000

67,72000

Armari de peu metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa

x 953,80000

1,000

=

EP7ZE091

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament

953,80000

953,80000
989,08000
29,67240

3,00 %

1.018,75240

Rend.: 1,000

221,05

Preu

Parcial

Ma d'obra
h

Ajudant muntador

Rend.: 1,000

€

0,167

/R x 16,74000

=

2,79558

Import

78,74

Preu

h

Oficial 1a muntador

0,333

/R x 18,54000

Parcial
=

Subtotal:

€

Import

6,17382
6,17382

6,17382

Materials
BP7ZE091

u

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230
V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i
muntatge horitzontal

1,000

x 70,27000

Subtotal:
Unitats

A013M000

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230
V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i
muntatge horitzontal, col.locada

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

u

Ma d'obra
A012M000

EP7Z113B

77,01928

953,80000
P-393

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

67,72000
74,77600
2,24328

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Subtotal:

P-391

=

Subtotal:

Materials
BP74SH10

7,05600

Materials
BP7Z6516

Unitats

7,05600

=

70,27000

70,27000

70,27000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EP7ZIM17

u

Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801
classe E i etiquetat

Rend.: 1,000
Unitats

76,44382
2,29331

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

78,73713

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,82
Preu

Parcial

€

P-397

EP7ZA122IYQ9 u

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

/R x 18,54000

0,200

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,70800
3,70800

3,70800

3,00 %

3,81924

u

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800
mmm de profunditat. Totalment instal.lat sobre
bastidor rack.

Rend.: 1,000

Unitats

66,98

Preu

Parcial

A012M000

h

h

Oficial 1a muntador

1,000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

18,54000

=

2,79558

Subtotal:

21,33558

58,06685

Rend.: 1,000

213,41

Preu

Parcial

Oficial 1a muntador

/R x 18,54000

0,333

=

Subtotal:

€

Import

6,17382
6,17382

6,17382

Materials

€

Import

Ma d'obra
A012M000

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 320 m3/h ref. NSYAVD1U312T de la
serie Ventiladors per a armaris de HIMEL , amb
termòstat i pilot, col·locat

56,37558
1,69127

3,00 %

Unitats

BP7ZA122IY u
EP7ZUT01

Pàg.: 246

Ma d'obra

3,70800
0,11124

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-395

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-394

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Mòdul de ventiladors per a muntar sobre bastidor de
19´´, d'1 unitat d'alçària, equipat amb 2 ventiladors
axials, alimentació a 230 V, amb termòstat i pilot
lluminós, de 180 mm de fondària, cabal d'aire de 312
m3/h, ref. NSYAVD1U312T de la serie Ventiladors
per a armaris de HIMEL

x 201,02000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,33558

201,02000

201,02000

201,02000
207,19382
6,21581

3,00 %

Materials
BP7ZUT01

u

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800
mmm de profunditat. Totalment instal.lat sobre
bastidor rack.

x 43,69000

1,000

=

P-398
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

43,69000

3,00 %

EP7ZUT02

u

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800
mmm d'amplada, amb tapa cega de 1U unitat
d'alçada. Totalment instal.lat sobre bastidor rack.

EPD5C130

58,07

Unitats

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

Preu

Parcial

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

2,79558

=

18,54000

Subtotal:

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 18,54000

=

11,12400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,600

/R x 16,74000

=

10,04400

€

Subtotal:
BPD5C130

Import

21,33558

21,16800

u

€

Import

21,16800

x 35,04000

Subtotal:

=

35,04000

35,04000

1,000

x 55,46000

=

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 21,16800
Subtotal:

35,04000

55,46000

55,46000

55,46000

Altres
A%AUX001 %

1,000

Caixa per a registre de terminació de xarxa per a
instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i
porta metàl.lica, de 300x500x60 mm, per a muntar
superficialment

Subtotal:
21,33558

Materials
Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800
mmm d'amplada, amb tapa cega de 1U unitat
d'alçada. Totalment instal.lat sobre bastidor rack.

79,25

A012M000

Ma d'obra

u

Rend.: 1,000

Materials
Unitats

BP7ZUT02

Caixa de registre de terminació de xarxa per a
instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i
porta metàl.lica, de 300x500x60 mm, muntada
superficialment

213,40963

Ma d'obra

66,97635

Rend.: 1,000

u

43,69000
65,02558
1,95077

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-396

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,69000

=

0,31752
0,31752

0,31752

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

Data: 11/12/18

Pàg.: 248

3,00 %

143,80678
4,31420

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ5BU020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs,
col·locat amb suport i encastat al parament

Rend.: 1,000

76,94552
2,30837

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

79,25389

COST EXECUCIÓ MATERIAL

334,38

€

EQ7119BF

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 18,95000

=

9,47500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 22,70000

=

11,35000

Subtotal:

20,82500

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs

1,050

x 259,18000

=

272,13900

BJ1ZQ000

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

2,000

x 15,84000

=

31,68000

Preu

Parcial

A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 20,31000
/R x 23,11000

=

2,64030

=

9,24400

Subtotal:
20,82500

11,88430

BQ7126A1

m

Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,918

x 14,04000

=

12,88872

BQ7119BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 136,28000

=

136,28000

Subtotal:

Subtotal:

303,81900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

303,81900

149,16872

324,64400
9,73932

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ7116BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

EQ711A62

u

334,38332

Rend.: 1,000

148,12

Import

11,88430

€

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2000 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers,
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

165,88461

Rend.: 1,000

Unitats

149,16872
161,05302
4,83159

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Materials

Materials
BQ5BU010 m

165,88

Ma d'obra

Ma d'obra

u

u

148,12098

283,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A013A000

h

Ajudant fuster

0,230

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,700

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

/R x 20,31000

=

2,64030

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 23,11000

=

9,24400

Subtotal:

11,88430

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 123,33000

=

123,33000

BQ7126A1

m

Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,612

x 14,04000

=

8,59248
131,92248

4,67130

=

16,17700
20,84830

20,84830

Materials
BQ711A62

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2000 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers,
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 245,66000

=

245,66000

BQ7126A1

m

Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,600

x 14,04000

=

8,42400

11,88430

Subtotal:

Subtotal:

=

Subtotal:

Materials
BQ7116BF

/R x 20,31000
/R x 23,11000

131,92248

254,08400

254,08400

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31272

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

275,24502
8,25735

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

118,32000

132,43200
3,97296

3,00 %

283,50238
COST EXECUCIÓ MATERIAL

EQ7126BF

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000

Unitats

154,48

Preu

Parcial

h

Ajudant fuster

0,130

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 20,31000
/R x 23,11000

=

2,64030

=

9,24400

Subtotal:

11,88430

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 129,50000

=

129,50000

BQ7126A1

m

Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,612

x 14,04000

=

8,59248

Import

11,88430

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

138,09248

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

P-404

EQ8AU001

u

Eixugamans per aire calent amb polsador manual,
fabricat amb carcassa d'alumini antivandàlica , de
potència 2600 W, cabal 280 m3/h, temportzador de
50 s i temperatura 61°C, model SL-2500 de la firma
'S&P' o similar d'iguals caracterísitiques.Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Unitats

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

6,69600

=

7,41600

Subtotal:

14,11200

EQ9CECC03

u

149,97678
4,49930

P-409

€

Import

Ma d'obra
A012M000

u

138,09248

136,40

Preu

EQ9CECC02

€
Subministrament i instal·lació de forn multifunció
Rend.: 1,000
925,00
pirolític Balay 3HB557XM o equivalent, carrils
telescòpics, Inox, Clase A-10%.
______________________________________________________________________________________________________________

154,47608

Rend.: 1,000

u

€
Subministrament i instal·lació de microones integrable
Rend.: 1,000
118,00
Balay 3WMX1918X Inox o equivalent, de 17L i
amplada 60cm.
______________________________________________________________________________________________________________

P-407

€
Subministrament i instal·lació de campana extractora
Rend.: 1,000
2.562,00
d'illa Pando I-401 o equivalent de 90 x 62 cm, amb
botonera electrònica, classificació Energètica A+,
Filtres Inox, Funció Last Time, Il·luminació LED, Led
4000K, d'acero inoxidable AISI classificació 304 i
sistema detecció automàtica saturació de filtres.
______________________________________________________________________________________________________________
EQ88UA12

EQ9CECC01

€
Subministrament i instal·lació de congelador
Rend.: 1,000
823,00
intégrable IG 1624 o equivalent, d'alçada 88 cm ,
100L Net, 4 calaixos, Classe A + +. Inclou la porta
panelable del mateix material que la resta de mobiliari
de la cuina.
______________________________________________________________________________________________________________

P-406

P-408
Subtotal:

P-403

€
Subministrament i instal·lació de frigorífic integrable
Rend.: 1,000
771,00
d'una Porta tipus AEG SKZ81200F0 o equivalent ,
d'alçada 121 cm, i 207 litros, Clase A++. Inclou la
porta panelable del mateix material que la resta de
mobiliari de la cuina.
______________________________________________________________________________________________________________

P-405

Materials
BQ7126BF

14,11200

EQ9CECC04

u

€
Subministrament i instal·lació placa d'inducció de 4
Rend.: 1,000
562,00
zones tipus AEG HK 674400 FB Black Line o
equivalent, de 56 x 49 cm.
______________________________________________________________________________________________________________
EQ9CECC05

u

€
Subministrament i instal·lació de rentavaixelles
Rend.: 1,000
427,30
integrable Siemens SN65E010EU o equivalent de
60cm d'amplada, Clase A++. Inclou la porta panelable
del mateix material que la resta de mobiliari de la
cuina.
______________________________________________________________________________________________________________

P-410

EQ9CECC06

u

€
Escala retractil ajustable en alçada. Escala que queda
Rend.: 1,000
1.136,00
amagada en el forjat i es baixa. Fabricada en alumini
anoditzada, de dimensions del calaix d'escala
recollida 52 X 110 cm, amplada d'esglaons de 9 cm,
distancia entre esglaons 28 cm, i mida recollida 75
cm. Per alçada des des 250 cm a 306 cm. Model S
3300 de Tecrostar o equivalent . S'inclouen les
subjeccions i el fixat de la mateixa, així com la
formació del pas en el forjat superior i el marc
perimetral per a que quedi tancada l'escala.
______________________________________________________________________________________________________________

P-411

EQN2CC01

u

P-412

F211SG01

u

Materials
BQ8AU001 u

Eixugamans per aire calent amb polsador manual,
fabricat amb carcassa d'alumini antivandàlica , de
potència 2600 W, cabal 280 m3/h, temportzador de
50 s i temperatura 61°C, model SL-2500 de la firma
'S&P' o similar d'iguals caracterísitiques.

1,000

x 118,32000

=

136,40496

€

Ma d'obra
A013A000

118,32000

118,32000

Enderroc de grades, glorieta, escales i murs
existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou
la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

1.269,51

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

12,900

/R x 18,95000

=

244,45500

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

244,45500

244,45500

Maquinària
C1101200

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

6,450

/R x 82,27000

=

530,64150

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

6,450

/R x 70,92000

=

457,43400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

988,07550

h

Compressor amb dos martells pneumàtics
CAMIÓ GRUA

0,075

/R x 15,19000

=

1,13925

0,310

/R x 43,44000

=

13,46640

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

988,07550

1.269,50642

Rend.: 1,000

5,34

P-416

F21QCC03

u

€

Retirada de joc per a infants tipus estructura
metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25
m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor i trasllat a magatzem municipal.

Preu

Parcial

Import

A0150000
h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,013

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,065

/R x 86,02000
/R x 62,60000

=

1,11826

=

4,06900

18,07202
72,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
C1311440

14,60565
17,54565
0,52637

3,00 %

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

14,60565

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.232,53050
36,97592

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

C1503000

h

Subtotal:
Subtotal:

F2194AU5

Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-413

Data: 11/12/18

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

1,000

=

Subtotal:

19,60000
19,60000

19,60000

Maquinària
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,18726

5,18726
5,18726
0,15562

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-414

F21QCC01

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor, i trasllat a magatzem municipal.

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,510

/R x 15,19000

=

7,74690

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

1,000

/R x 43,44000

=

43,44000

Subtotal:

19,03

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Manobre especialista

70,78690
2,12361

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu

Parcial

Import

P-417

F21QCC04

u

Ma d'obra
h

/R x 19,60000

0,200

=

3,92000

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
trasllat a magatzem municipal.

3,92000

3,92000

A0150000
CAMIÓ GRUA

0,300

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100

/R x 43,44000
/R x 15,19000

=

13,03200

=

1,51900

21,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
h

72,91051

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:
C1503000

51,18690

5,34288

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

51,18690

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

0,300

=

Subtotal:

5,88000
5,88000

5,88000

Maquinària
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,55100

18,47100
0,55413

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-415

F21QCC02

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i
trasllat a magatzem municipal.

14,55100

18,07

Manobre especialista

CAMIÓ GRUA

0,300

/R x 43,44000

=

13,03200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,151

/R x 15,19000

=

2,29369

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

15,32569

0,150

Preu
/R x 19,60000

Parcial

Import

=

2,94000

P-418

F21QCC05

u

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o
gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidori trasllat a magatzem municipal.

2,94000

2,94000

21,84186

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

15,32569
21,20569
0,63617

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
h

h

C1101200

19,02513

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

C1503000

42,68

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 254

3,00 %

176,83750
5,30513

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

0,400

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,84000
7,84000

7,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,210

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

0,700

/R x 15,19000
/R x 43,44000

=

3,18990

=

30,40800

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

33,59790

F21RCM01

m

Arrabassament i eliminació de tanca vegetal
arbustiva, 2/3 m d'amplada. Inclosa l'arrencada de les
soques, el rebliment del forat, l'anivellament del
terreny i la càrrega dels restes sobre camió o
contenidor

F21RUZ10

7,03

Peó jardiner

72,86

Preu

Parcial

€

Import

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,500

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

1,000

/R x 24,13000
/R x 27,19000

€

=

12,06500

=

27,19000

Subtotal:

39,25500

39,25500

Maquinària
C150MC30
Unitats

h

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

/R x 21,18000

0,100

=

Subtotal:

h

Import

Ma d'obra
A016P000

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre
existent, de port petit, amb mitjans mecànics, inclosa
la retirada de restes, rebliment del forat i
l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o
contenidor.

Ma d'obra

42,68104

Rend.: 1,000

u

33,59790
41,43790
1,24314

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-419

P-421

182,14263

2,11800
2,11800

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,500

/R x 13,42000

=

/R x 3,05000
/R x 43,44000

=

3,05000

=

21,72000

CRE23000

h

Motoserra

1,000

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

0,500

Subtotal:

2,11800

6,71000

31,48000

31,48000

Maquinària
C13161E0

h

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

/R x 47,05000

0,100

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,70500
4,70500

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-420

F21RCM03

u

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre
existent, de port gran amb mitjans mecànics, inclosa
la retirada de restes, rebliment del forat i
l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o
contenidor.

P-422

F21RUZ20

u

7,02769

Rend.: 1,000

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,70500
6,82300
0,20469

182,14

Preu

Parcial

70,73500
2,12205

3,00 %

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre
existent, de port mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa
la retirada de restes, rebliment del forat i
l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

€

72,85705
145,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

1,000

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

2,000

Import

Ma d'obra

/R x 24,13000
/R x 27,19000

=

24,13000

=

54,38000

Subtotal:

78,51000

78,51000

Maquinària
A013P000

h

Ajudant jardiner

1,250

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

2,500

/R x 24,13000
/R x 27,19000

=

30,16250

CRE23000

h

Motoserra

2,000

=

67,97500

C150MC30

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

Subtotal:

98,13750

98,13750

Maquinària
CRE23000

h

Motoserra

2,500

/R x 3,05000

=

7,62500

C150MC30

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

1,250

/R x 13,42000

=

16,77500

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

1,250

/R x 43,44000
Subtotal:

=

6,10000

=

13,42000

1,000

/R x 43,44000

=

43,44000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

54,30000
78,70000

=

1,000

/R x 3,05000
/R x 13,42000

78,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,96000

3,00 %

62,96000
141,47000
4,24410
145,71410

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

P-423

F21RUZ60

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

t

Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria
adecuada, càrrega sobre camió i transport a parc dins
de l'Àrea Metropolitana

Rend.: 1,000

Unitats

30,22

Preu

Parcial

€

P-426

F2226123

m3

Import

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,100

/R x 24,13000

=

2,41300

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

/R x 27,19000

=

2,71900

Subtotal:

9,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

5,13200

h

Manobre

/R x 18,95000

0,080

=

Subtotal:

5,13200

1,51600
1,51600

1,51600

Maquinària

Maquinària
CR11B750

h

Trituradora de branques

0,110

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

0,250

/R x 121,35000
/R x 43,44000

=

13,34850

=

10,86000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,20850

F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

3,81

Preu
/R x 82,27000

0,045

Parcial
=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

P-427

F223CM02

7,94513

m

Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 70x40 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.

Rend.: 1,000

8,42

Preu

Parcial

3,70215

3,81321
9,68

Preu

Parcial

h

Manobre

0,250

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,050

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,100

/R x 18,95000

=

A0150000

h

Manobre especialista

0,125

h

Manobre

0,125

/R x 19,60000
/R x 18,95000

=

2,45000

=

2,36875

Subtotal:

4,81875

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,125

C1315020

H

Retroexcavadora mitjana

0,060

/R x 8,48000
/R x 58,62000
Subtotal:

=

1,06000

=

3,51720
4,57720

4,73750

/R x 49,41000
/R x 8,48000

=

2,47050

=

0,84800
3,31850

3,31850

Materials
BDGZU010 m

€

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

x 0,11000

1,050

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

0,11550
0,11550

0,11550
8,17150
0,24515

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
4,81875

P-428

F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Maquinària
C133A0J0

4,73750
4,73750

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

Import

Maquinària

3,70215
0,11106

3,00 %

€

Ma d'obra
A0140000

3,70215

9,46113
0,28383
9,74496

Subtotal:
Unitats

7,94513

3,00 %

Unitats

3,70215

Rend.: 1,000

7,94513

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M

/R x 49,41000

0,1608

Subtotal:
Subtotal:

F2221774

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

24,20850

Maquinària
C1312340

h

Subtotal:

30,22072

Rend.: 1,000

Unitats

C1313330

29,34050
0,88022

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-425

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra

P-424

Pàg.: 256

Rend.: 1,000
Unitats

8,41665
1,67
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,022

/R x 18,95000

=

Subtotal:

4,57720

0,41690
0,41690

0,41690

Maquinària
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

9,39595
0,28188
9,67783

C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

0,0109

/R x 110,82000
Subtotal:

=

1,20794
1,20794

1,20794

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2285P0F

Data: 11/12/18

Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-429

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000

Unitats

35,67

Preu

Parcial

1,62484
0,04875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,67359

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-432

F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil.

Import

Ma d'obra

2,48959
0,07469

3,00 %

2,56428

Rend.: 1,000

3,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 19,60000

0,550

=

Subtotal:

10,78000
10,78000

B2RA7LP0

m3

10,78000

Maquinària
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,550

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121

/R x 5,50000
/R x 49,41000

=

3,02500

=

5,97861

Subtotal:
t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

9,00361

x 16,50000

0,900

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,00361

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,85000

P-433

F2RA9TD0

m3

34,63361
1,03901

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,06000

3,06000

3,06000
3,06000
0,09180

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,85000
14,85000

=

Subtotal:

Materials
B0310500

x 3,06000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de 1,000
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats

35,67262

3,15180
76,50

Preu

Parcial

€

Import

Materials
P-430

F2R45065

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió. Mesurat sobre perfil.

Rend.: 1,039

Unitats

3,94

Preu

Parcial

€

B2RA9TD0 t

Import

Maquinària
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021

/R x 86,02000

=

1,73861

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,058

/R x 37,38000

=

2,08666

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,82527

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,82527

m3

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t. Mesurat sobre perfil.

3,00 %

F923RJ10

m3

3,94003

Rend.: 1,036

=

2,56

74,26800

Subbase de grava de granulat reciclat formigó,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

€

Preu

Parcial

A0140000

Import

h

Manobre

0,050

Maquinària

76,49604
17,17

Preu

Parcial

/R x 18,95000

=

Subtotal:
h

Camió per a transport de 12 t

74,26800
2,22804

3,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

74,26800

€

Import

Ma d'obra
Unitats

C1501800

74,26800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,82527
0,11476
P-434

F2R55065

x 82,52000

0,900

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-431

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,069

/R x 37,38000
Subtotal:

=

2,48959
2,48959

0,94750
0,94750

0,94750

Maquinària
2,48959

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,020

/R x 56,85000
/R x 65,42000
Subtotal:

Materials

=

1,98975

=

1,30840
3,29815

3,29815

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

B033RJ00

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

x 10,44000

1,190

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

12,42360
12,42360

Subtotal:

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000

74,74

F9A1201J

m3

€

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000

26,66

Unitats

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A0140000

Import

h

Manobre

/R x 18,95000

0,050

=

Subtotal:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x 17,94000

=

2,69100

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 18,95000

=

8,52750

Subtotal:
Regle vibratori

11,21850

/R x 4,28000

0,150

=

Subtotal:

11,21850

m3

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,64200

60,70050

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN
P1 de BREINCO o equivalent, de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 56,85000

=

1,98975

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

=

1,03125

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,050

/R x 41,25000
/R x 65,42000

=

3,27100

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

B0111000

m3

Aigua

0,050

6,29200

x 16,14000
x 1,62000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,70050
72,56100
2,17683

3,00 %

74,73783

Rend.: 1,000

0,94750

19,97

6,29200

Materials

60,70050

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

h

C1502E00

=

18,56100

=

0,08100

Subtotal:
Subtotal:

F965CC08

0,94750

Subtotal:

0,64200

x 57,81000

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 1,050
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,94750

C1331100

0,64200

Materials
B064300B

Import

Maquinària

Maquinària
h

€

Ma d'obra

Ma d'obra

P-436

19,97250

17,16933

Unitats

C2005000

6,91648
19,39078
0,58172

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-437

m3

6,91648

12,42360
16,66925
0,50008

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9365H11

Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-435

Data: 11/12/18

18,64200

25,88150
0,77645

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-438

F9E1310A

m2

€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

26,65795

Rend.: 1,000

Unitats

18,64200

23,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x 18,95000
/R x 17,94000

=

8,52750

=

3,94680

Subtotal:

12,47430

Materials
B965CC01

m

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN
P1 de BREINCO o equivalent, de 20x10 cm

1,050

x 4,03000

=

4,23150

B0710250

t

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

0,0021

x 29,39000

=

0,06172

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0473

x 55,46000

=

2,62326

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,430

A0140000

h

Manobre

0,270

/R x 17,94000
/R x 18,95000

=

7,71420

=

5,11650

Subtotal:

12,83070

12,83070

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,010

x 1,62000

=

0,01620

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

1,020

=

7,10940

B0512401

t

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

0,0031

x 6,97000
x 100,28000

=

0,31087

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 72,72800

=

2,22548

12,47430

Subtotal:

9,66195

9,66195

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-441

m3

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. S'inclou part
proporcional de talls i curat del formigó.

F9V3CC06

m

22,49265
0,67478

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9G2CC09

23,16743

Rend.: 1,000

114,12

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de
secció rectangular de 36/40x15 cm i 120 cm de
llargada model SUPERSTEP de BREINCO o
equivalent, amb bisell i acabat llis, de color gris,
col·locat amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part
proporcional de talls de peces.

Unitats

€

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,215

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,140

/R x 18,95000
/R x 17,94000

=

4,07425

=

2,51160

Subtotal:
h

Estenedora per a paviments de formigó

0,033

2,49975

Camió amb bomba de formigonar

0,067

/R x 75,75000
/R x 150,65000

=

h

=

10,09355

C2003000

h

Remolinador mecànic

0,075

/R x 4,65000

=

0,34875

Subtotal:

12,94205

h

Oficial 1a paleta

0,570

A0140000

h

Manobre

0,570

Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

1,050

Pols de quars color gris

0,020

x 77,39000

=

x 500,57000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

=

6,58585

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Manobre especialista

P-442

x 58,42000

=

2,45364

B9V4CC01

u

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de
secció rectangular de 36/40x15 cm i 120 cm de
llargada model SUPERSTEP de BREINCO o
equivalent,

1,000

x 31,65000

=

31,65000

4,92

Preu
/R x 19,60000

0,170

Parcial
=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

Import

3,33200

1,44670
1,44670

3,00 %

23,74050

34,10364

34,10364
57,84414
1,73532

3,00 %

m

1,44670

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de
secció rectangular de 36/40x15 cm i 60 cm de
llargada model SUPERSTEP de BREINCO o
equivalent, amb bisell i acabat llis, de color gris,
col·locat amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part
proporcional de talls de peces.

59,57946

Rend.: 1,000

Unitats

68,29

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

3,33200
3,33200

/R x 8,51000

F9V3CC07

91,27090

114,12276

Rend.: 1,000

0,170

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

23,74050

0,042

110,79880
3,32396

3,00 %

Subtotal:
h

10,80150

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària
C170H000

Import

12,94205

Ma d'obra
h

12,93900

=

Subtotal:

10,01140
91,27090

Unitats
A0150000

=

m3

81,25950

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9GZ2564

/R x 22,70000
/R x 18,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-440

Parcial

B06NN11C

Materials

t

Preu

€

Materials

6,58585

C1701100

B9GZ1210

59,58

Subtotal:

Maquinària
C1709A00

A0122000
Import

Ma d'obra

m3

Rend.: 1,000

Ma d'obra

Unitats

B065E85B

Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-439

Data: 11/12/18

A0140000

h

Manobre

0,570

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,570

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

10,80150

=

12,93900

Subtotal:

23,74050

23,74050

Materials
B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,042

x 58,42000

=

2,45364

B9V4CC02

u

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de
secció rectangular de 36/40x15 cm i 60 cm de
llargada model SUPERSTEP de BREINCO o
equivalent

1,800

x 22,28000

=

40,10400

Subtotal:

4,77870
0,14336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,92206

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,55764

3,00 %

42,55764
66,29814
1,98894
68,28708

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

P-443

F9Z4AA24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000

2,45

Preu

Parcial

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

5,44296

5,44296
5,86546
0,17596

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,015

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,015

/R x 22,70000
/R x 20,15000

=

0,34050

=

0,30225

Subtotal:

P-446

0,64275

FDK254D9

U

0,64275

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

B0B34132

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x 1,14000
x 1,44000

=

0,01163

=

1,72800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,73963

1,73963

M

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte
segon servei

2,45385

Rend.: 0,189

0,33

Unitats
h

Manobre

39,70

Preu

Parcial

/R x 18,95000

0,002

=

Subtotal:

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,7402

A0140000

h

Manobre

0,7402

/R x 17,94000
/R x 18,95000

=

13,27919

=

14,02679

Subtotal:

27,30598

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,012

0,22428

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000

x 18,69000
x 0,98000

=

B0DF7G0A U

=

0,98000

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

5,000

x 0,17000

=

0,85000

B0604220

M3

Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,170

x 54,02000

=

9,18340

B0312500

€
Import

0,20053
0,20053

Preu

T

0,20053

Subtotal:

Materials
BDGBAN1

M

Banda de avis canalització

x 0,11000

1,100

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

0,12100

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,12100
0,32153
0,00965

3,00 %

6,04

Preu

11,23768

27,30598

11,23768

Parcial

38,54366
1,15631

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-447

FDK2U355

u

0,33118

Rend.: 1,000

Unitats

Import

0,12100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDG51357

€

Materials

Ma d'obra
A0140000

Rend.: 1,000

Ma d'obra

2,38238
0,07147

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDGBAN1

Perico de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i solera
de formigó per a registre de desguàs de font segons
detall dels Criteris tècnics generals per al
subministrament i instal.lació de fonts públiques de
l'Ajuntament de Barcelona

6,04142

Unitats
Subtotal:

P-445

Pàg.: 264

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-444

Data: 11/12/18

€

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000

Unitats

Import

39,69997
80,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000
A0121000

h
h

Manobre
Oficial 1a

0,010
0,010

/R x 18,95000
/R x 23,30000

=
=

Subtotal:

A0122000

0,18950

A0140000

0,23300
0,42250

h
h

Oficial 1a paleta
Manobre

2,000
1,000

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

45,40000

=

18,95000

Subtotal:

0,42250

64,35000

Materials

Materials
BG22TH10

B064300C

M

m3

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

x 1,55000

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

x 57,81000

0,066

=

=

1,62750

3,81546

B0111000

m3

Aigua

0,001

0,00162

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

47,996

x 1,62000
x 0,17000

=

B0F1D2A1

=

8,15932

B0512401

t

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

0,0032

x 100,28000

=

0,32090

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0494

x 105,38910

=

5,20622

64,35000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,68806

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60
cm lliures interiors, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter
1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15
mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans
mecànics o manuals, passatubs, subministrament i
col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de
resistència C-250 i qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

Rend.: 1,000

BNE29300

U

Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

1,000

x 73,51000

=

73,51000

78,03806
2,34114

BN319320

U

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt

2,000

x 53,03000

=

106,06000

80,37920

BN819320

U

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pn, de bronze,
preu alt

1,000

x 41,85000

=

41,85000

B0641080

m3

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

0,380

x 50,55000

=

19,20900

BJM1240B

U

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000

x 445,16000

=

445,16000

BG22RJ10

M

Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades

0,400

x 1,69000

=

0,67600

BDKZU010 U

Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa
metal.lica estriada, de 1280x680 mm, amb una capa
d'emprimacio antioxidant, completament treballat a
taller i preparat per a la seva fixacio a la paret del
perico amb potes d'ancoratge

1,000

x 45,74000

=

45,74000

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

0,165

x 13,64000

=

2,25060

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

84,000

x 0,17000

=

14,28000

B0512401

t

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

0,009

x 100,28000

=

0,90252

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,200

x 100,78650

=

20,15730

13,68806

223,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,600

/R x 17,94000

=

28,70400

A0140000

h

Manobre

1,600

/R x 18,95000

=

30,32000

Subtotal:

59,02400

59,02400

Materials
B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000

x 0,17000

=

13,60000

B064300C

m3

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

0,600

x 57,81000

=

34,68600

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

0,130

1,77320

u

Bastiment i tapa de fundició dúctil de D-250

1,000

x 13,64000
x 92,45000

=

BDKZ3171

=

92,45000

D070A8B1

M3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,150

x 100,78650

=

15,11798

A%AUX001 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

157,62718

U

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de
la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada i lliscada i
impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm
de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador
ocultable, 2 vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció,
filtre i comptador de 1'' . totalment instal.lat, connectat
i provat.

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

769,79542

850,74

€

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

223,15072

Rend.: 1,000

% s 55,33533

1,500

157,62718
216,65118
6,49954

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDK3UT20

Subtotal:

769,79542

Altres
Subtotal:

P-449

Pàg.: 266

Materials
Subtotal:

FDK2UZ35

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

amb formigonera de 165 l

P-448

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,83003
0,83003

825,96045
24,77881

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-450

FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

850,73926

Rend.: 1,000

Unitats

0,83003

64,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

A0140000

h

Manobre

0,450

Ma d'obra

/R x 17,94000
/R x 18,95000

=

8,07300

=

8,52750

Subtotal:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,500

A0140000

h

Manobre

1,500

/R x 17,94000
/R x 18,95000
Subtotal:

=

26,91000

=

28,42500
55,33500

16,60050

Materials
B0710150
55,33500

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 35,74000

=

0,22516

16,60050

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

x 45,97000

1,000

=

45,97000
46,19516

u

P-453

1,50 %

0,24901

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

63,04467
1,89134

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

A0140000

h

Manobre

0,450

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

37,49

Preu
/R x 18,95000
/R x 17,94000

Parcial
=

8,52750

=

8,07300

Subtotal:

16,60050

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 35,74000

=

0,22516

BDKZ3160

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

x 19,32000

=

19,32000

1,000

€

19,32000

A0140000

h

Manobre

0,350

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350

u

BDKZHBB0 u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

B0710150

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0042
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,60050

FDKZU001

u

19,32000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

36,39467
1,09184

Unitats

/R x 18,95000
/R x 17,94000

37,48651
337,13

Preu

Parcial

=

6,63250

=

6,27900
12,91150

1,000

x 46,56000

=

46,56000

x 35,74000

=

0,15011
46,71011

Import

12,91150

€

46,71011

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19367

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

59,81528
1,79446

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24901

Rend.: 1,000

Parcial

Subtotal:

1,50 %

Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer
inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

Preu

€

Materials

Import

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,61

Subtotal:

P-454
Subtotal:

FDKZA480

Rend.: 1,000

Unitats

Materials

P-452

Pàg.: 268

Ma d'obra

Ma d'obra
A012N000

u

64,93601

Rend.: 1,000

Unitats

FDKZHBB4

46,19516

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZ3176

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-451

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de
coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

61,60974

Rend.: 1,000

315,45

€

Import
Totalemtn instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,350

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

6,63250

=

7,94500

Subtotal:

14,57750

Unitats
14,57750

Materials
BDKZA480

B0710150

u

t

Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir
d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó de
serveis

x 312,44000

1,000

=

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,350

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350

312,44000

/R x 18,95000
/R x 17,94000

=

6,63250

=

6,27900

Subtotal:

12,91150

Materials
x 35,74000

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Subtotal:

=

BDKZ3150

0,07505
312,51505

312,51505

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21866

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

327,31121
9,81934

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

337,13055

u

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de
coure de 50 mm soterrat.

1,000

x 291,24000

=

291,24000

12,91150

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 269

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x 105,38910

0,020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

u

1,000

x 0,02000

=

0,02000

BFWB1405 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x 2,29000

=

0,68700

BFB14600

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 0,31000

=

0,31620

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm
provista de junta estanca de neopré, d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat superficial antilliscant, amb
cargols de fixació, tipus CAI-TR-01 60x60 de la firma
CAINOX o equivalent, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

293,34778

m

293,34778

Subtotal:

306,25928
9,18778

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

315,44706

Rend.: 1,000

157,79

€

Preu

Parcial

FFB2745U

m

Import

Ma d'obra
A0140000
A012N000

h
h

Manobre

/R x 18,95000

0,500

Oficial 1a d'obra pública

/R x 17,94000

0,500

=
=

Subtotal:

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201,
connectat a pressió, inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT.

1,02320
4,90400
0,14712

3,00 %

5,05112

Rend.: 1,000

4,48

Unitats

9,47500

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

8,97000
18,44500

1,02320

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-457

Unitats

u

2,10778

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZX60I

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1405

Subtotal:

P-455

Pàg.: 270

PARTIDES D'OBRA

Drenatge amb grava.
D070A4D1

Data: 11/12/18

18,44500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,060

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,060

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,00440

=

1,11240

Materials
BDKZX60I

D070A4D1

u

m3

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm
provista de junta estanca de neopré, d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat superficial antilliscant, amb
cargols de fixació, tipus CAI-TR-01 60x60 de la firma
CAINOX o equivalent

1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,035

x 131,06000

=

Subtotal:

131,06000

2,11680

Materials

x 105,38910

=

Subtotal:

3,68862

134,74862

BFWB2705 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150

x 5,19000

=

0,77850

BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x 0,14000

=

0,14000

BFB2740U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE-EN 12201

1,020

x 1,29000

=

1,31580

134,74862

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

153,19362
4,59581

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-456

FFB14655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

157,78943

Rend.: 1,000

5,05

Preu

Parcial

2,23430

2,23430
4,35110
0,13053

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
FG1A0949

Unitats

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

4,48163

Rend.: 1,000

Unitats

Import

376,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,110
0,110

/R x 18,54000
/R x 16,74000
Subtotal:

Materials

2,11680

=
=

2,03940

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,380

1,84140

A013H000

h

Ajudant electricista

0,420

3,88080

/R x 23,45000
/R x 20,12000

=

8,91100

=

8,45040

Subtotal:

3,88080

17,36140

Materials
BGW1A000 u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000

x 4,82000

=

4,82000

17,36140

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

BG1A0940

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

x 343,69000

1,000

=

343,69000

348,51000

FG31S506

M

Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

348,51000

3,00 %

376,84754

Rend.: 1,000

3,64

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

0,40240

=

0,77385

Subtotal:

h

Oficial 1a electricista

0,037

A013H000

h

Ajudant electricista

0,037

x 2,31000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

BG31S500

€

1,17625

/R x 23,45000
/R x 20,12000

M

Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv,
amb aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de
polietilè reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos
d'acer tipus f, de 4 x 6 mm2

x 2,93000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-461

FG38E355

M

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra

2,35620

=

2,93000

1,44

4,67835

Rend.: 1,000

2,98
Preu

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,027

/R x 23,45000

=

0,63315

h

Ajudant electricista

0,027

/R x 20,12000

=

0,54324

Subtotal:
Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000

x 0,15000

=

0,15000

BGW38000 u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x 0,32000

=

0,32000

BG380900

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,000

x 1,25000

=

1,25000

BGY38000

u

m

0,015

/R x 23,45000

=

0,35175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

/R x 20,12000

=

0,30180

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,65355

P-462

FG46E010

U

Materials
x 0,73000

=

1,72000

1,72000

Import

Oficial 1a electricista

1,020

1,17639

€

h

0,65355

€
Import

1,17639

Subtotal:

Subtotal:

2,93000
4,54209
0,13626

A013H000

3,63842

Parcial

2,93000

Materials

3,53245
0,10597

3,00 %

Preu

1,61209

3,00 %

A012H000

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x2,5 mm2

0,74444

A012H000

Ma d'obra

M

0,86765

=

Ma d'obra

2,35620

Unitats

BG313300

=

1,61209

Unitats
2,35620

Rend.: 1,000

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M

Parcial

Subtotal:

Import

1,17625

Subtotal:

FG313306

Preu

€

Materials

Materials

P-459

4,68

Subtotal:
Unitats

m

Rend.: 1,000

A012H000

Ma d'obra

BG22TL10

Pàg.: 272

Ma d'obra

365,87140
10,97614

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

P-460

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FG22TL1K

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-458

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades, amb fusibles de tipus UTE, col.locada

2,98328

Rend.: 1,000
Unitats

0,74460

2,89639
0,08689

3,00 %

36,03
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,74460

3,00 %

0,74460
1,39815
0,04194
1,44009

A013H000

h

Ajudant electricista

0,5626

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,5626

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

11,31951

=

13,19297

Subtotal:

24,51248

Materials
BGW45000 U

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000

x 0,23000

=

0,23000

BG46E010

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000

x 10,24000

=

10,24000

U

24,51248
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 273

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,47000

Pàg.: 274

U

Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm

similar d'iguals característiques, s'inclou la pletina, el
dau de formigó H-250, els perns, les femelles i tot el
petit material de fixació i muntatge. Amb recobriment
anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins a la base de
la portella aplicat en fàbrica, a consistent en
tractament termoplàstic de polimerització de la
superfície metàl.lica amb copolímer de polietilè PPA
525, amb acabat de textura gris antracita, prèvia
preparació de la superfície mitjançant decapat i
granallat.

10,47000
34,98248
1,04947

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FGD2E010

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-463

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

36,03195

Rend.: 1,000
Unitats

29,60
Preu

Parcial

€
Import
B064500C

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,3596

/R x 20,12000

=

7,23515

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,3596

/R x 23,45000

=

8,43262

Subtotal:

15,66777

m3

=

11,31000

1,000

=

0,62000

1,000

x 1,14000

=

1,14000

1,000

BGDZE030 U

Sals de sulfat de sodi i magnesi

BGDZE020 U

Cartutx per a soldadura cadweld

Subtotal:

13,07000

=

19,34493

1.151,30493

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 27,82933

1,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,07000

0,41744
0,41744

28,73777
0,86213

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-464

FHM1U001

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6
m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta a una alçada superior a 80 cm, amb
braç de 750 mm, segons norma UNE-EN 40-5,
d'acord amb detalls de projecte, s'inclou la pletina, el
dau de formigó H-250, els perns, les femelles i tot el
petit material de fixació i muntatge. Amb recobriment
anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins a la base de
la portella aplicat en fàbrica, a consistent en
tractament termoplàstic de polimerització de la
superfície metàl.lica amb copolímer de polietilè PPA
525, amb acabat de textura gris antracita, prèvia
preparació de la superfície mitjançant decapat i
granallat. Totalment instal.lada, fixada i provada.

P-465

FHM41602

u

29,59990

Rend.: 1,000

1.258,74

€

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i
acoblada amb platina

1.258,74155

Rend.: 1,000
Unitats

86,20
Preu

Parcial

A012H000
A013H000

Import

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,166

/R x 23,45000

=

3,89270

0,166

/R x 20,12000

=

3,33992

Subtotal:

7,23262

7,23262

Materials
BHM41602

u

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per
acoblar amb platina

x 76,46000

1,000

=

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

76,46000
76,46000

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 18,95000

=

4,73750

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530

=

10,66360

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 20,12000
/R x 23,45000

=

12,42850

Subtotal:

27,82960

P-466

FHQ2U003

U

27,82960

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

C1503000

h

CAMIÓ GRUA

0,530

/R x 36,80000
/R x 43,44000

=

19,50400

=

23,02320

Subtotal:

42,52720

Materials
1,000

x 1.131,96000

=

1.131,96000

42,52720

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini
colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat, amb
làmpada led de 29 W, 3000ºk i 2730 lm, regulable,
amb òptica per a il.luminació de places tipus PL43,
model FLOODLIGHT MICRO ref. 5XA7662A1A1AB,
de la firma 'SITECO' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

86,20340

Rend.: 1,000

Unitats

76,46000
83,69262
2,51078

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de
6m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta a una alçada superior a 80 cm, amb
braç de 750 mm, segons norma UNE-EN 40-5,
model VILANOVA-2-G/1 de la firma 'CARANDINI' o

€

Ma d'obra

Ma d'obra

BHM1U001 u

0,41744
1.222,07917
36,66238

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.151,30493

Altres
A%AUX001 %

x 11,31000
x 0,62000

Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

x 56,73000

0,341

Subtotal:
15,66777

Materials
BGD2E010 U

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

598,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,483

/R x 20,12000

=

9,71796

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,483

/R x 23,45000

=

11,32635

Subtotal:

21,04431

21,04431
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 275

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 276

PARTIDES D'OBRA

Materials

amb vàlvula
BHQ2U003 U

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini
colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat, amb
làmpada led de 29 W, 3000ºk i 2730 lm, regulable,
amb òptica per a il.luminació de places tipus PL43,
model FLOODLIGHT MICRO ref. 5XA7662A1A1AB,
de la firma 'SITECO' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

x 560,15000

1,000

=

560,15000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5
m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i
accessoris. Partida alçada a justificar

560,15000
581,19431
17,43583

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

m3

x 70,67440

0,040

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FJMZUZ20

D0701461

560,15000

=

Subtotal:

Subtotal:

P-467

Data: 11/12/18

1.631,73

€

186,87698

P-469

FJS5CM01

u

Vàlvula aireació per a instal·lacio de reg per degoteig,
de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

248,34019

Rend.: 1,000

8,96

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

/R x 18,54000

0,250

=

Subtotal:
Preu

Parcial

Import

BJS5R100
Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins
a menys de 4 m3/h

1,000

x 910,18000

=

910,18000

BJMZUZ21 u

Ramal d'escomesa interna de 20 mm

1,000

x 432,68000

=

432,68000

BJMZUZ22 u

Drets de subministrament, fiança, import del
comptador, quota anual de conservació

1,000

x 241,34000

=

241,34000

Subtotal:

1.584,20000

Import

4,63500
4,63500

4,63500

Materials

Materials
BJMZUZ20 u

u

x 4,06000

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
1,000
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.584,20000

4,06000

4,06000

4,06000
8,69500
0,26085

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.584,20000
47,52600

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-468

FJS1UZ10

u

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro,
amb recobriment epoxi de 250mc, amb brida
d'entrada rodona racor de rosca de 45 mm i juntes en
EPDM. Inclou accessoris de connexió articulada
format per dos colzes i tub de pe electrosoldats o
metàl·lics, equipada amb vàlvula, col·locada amb
morter.

P-470

FJS5UG20

248,34

€

Instal·lació en rasa de graella de goters
autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal
de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre
goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. Graella en
forma quadrada segons detalls, inclou l'excavació de
rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de
presa i accessoris.

8,95585

Rend.: 1,000

Unitats

4,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
=

18,95000

1,000

/R x 18,95000
/R x 18,54000

=

18,54000

1,000

/R x 16,74000

=

16,74000

A0140000

h

Manobre

1,000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

Subtotal:

54,23000

Materials
BFBBUZ11 u

Connexió en T electrosoldada de 63 mm

1,000

x 19,20000

=

19,20000

BFBBUZ10 u

Colze 63 mm, d'alta densitat, electrosoldable

2,000

=

31,96000

BJS1U030

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro,
1,000
amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor de
connexio tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb
rosca interior de 1 1/2'', inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada

x 15,98000
x 132,89000

=

132,89000

u

m2

1.631,72600

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra
A012M000

Unitats

186,87698
241,10698
7,23321

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

598,63014

Rend.: 1,000

2,82698

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

1,67400

=

1,39050

Subtotal:

3,06450

Materials
BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,100

x 0,04000

=

0,00400

BJS5U020

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisucció tipus
Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm

1,300

x 1,19000

=

1,54700

BFWB2405 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,100

x 1,92000

=

0,19200

54,23000

3,06450

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

BFB2430U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús
alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal segons UNE-EN 12201

x 0,28000

0,100

=

1,77100

1,77100
4,83550
0,14507

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Programador autònom format per caixa de connexió
tipus TBOS o equivalent, d'una estació, cos de plàstic
estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó,
totalment col·locat, incloses connexions elèctriques al
circuit d'alimentació i al circuit de comandament

173,25

Preu

Parcial

P-473

FJSFU229

u

€

Import

Ma d'obra

Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula
de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v
amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques tipus PGA, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes,
de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Rend.: 1,000

h

Oficial 1a muntador

1,000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

18,54000

212,29

=

16,74000

Subtotal:

35,28000

Preu

Parcial

35,28000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

16,74000

=

18,54000

Subtotal:
u

Programador autònom format per caixa de connexió
tipus TBOS o equivalent, d'una estació, cos de plàstic
estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó,
totalment col·locat, incloses connexions elèctriques al
circuit d'alimentació i al circuit de comandament

x 132,92000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

132,92000

132,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSDC20G

u

Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i
reblert de terra lateral

132,92000

173,24600

Rend.: 1,000

35,28000

21,44

x 8,31000
x 4,89000

=

4,15500

=

4,89000

=

7,08000

1,000

x 7,08000
x 26,21000

=

26,21000

Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie
PGA, PEB, PESB, BPE i BPES

1,000

x 78,01000

=

78,01000

Filtre de llautó de malla de 300 micres

1,000

x 50,48000

=

50,48000

BFWBUZ02 u

Te de llautó de 1´´

0,500

BFWBUZ03 u

Enllaç de llautó de 1´´

1,000

BFWBUZ01 u

Colze de llautó de 1´´

1,000

BJSBU228

u

Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain
Bird o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del relè a
24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè, purgat intern

BJM5UZ01

u

€
BNERU229 u

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,250

h

Oficial 1a

0,250

/R x 18,95000
/R x 23,30000

=

4,73750

=

5,82500

Subtotal:

10,56250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

t

Grava de pedrera, per a drens

0,024

BJSDC200

u

Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

1,000

x 17,35000
x 9,84000

Subtotal:

=

0,41640

=

9,84000

10,25640

170,82500

170,82500
206,10500
6,18315

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
10,56250

P-474

FN316324

u

Materials
B0330020

35,28000

Import

Ma d'obra
A0121000

Import

Materials

168,20000
5,04600

3,00 %

€

Ma d'obra

Materials

P-472

21,44347

Unitats
A012M000

20,81890
0,62457

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,98057

Rend.: 1,000

Unitats

BJSAU090

Pàg.: 278

0,02800
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FJSAU090

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-471

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

212,28815

Rend.: 1,000

Unitats

27,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

10,25640

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

/R x 18,54000
/R x 16,74000

=

5,56200

=

5,02200

Subtotal:

10,58400

Materials
BN316320

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000

x 16,41000

=

16,41000

10,58400

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 279

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

16,41000

formigonera de 250 l

16,41000

Subtotal:

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 10,58400

1,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FN3G2974

u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

296,69885

0,15876

27,15276
0,81458

3,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,15876

P-477

FQ11CC04

u

27,96734

Rend.: 1,000

25,66

Col·locació de banc de fusta existent, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre daus de formigó.

324,90717

Rend.: 1,000

26,93

Unitats

€

Preu

A0140000

h

Manobre

0,500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 18,95000
/R x 18,54000

=

9,47500

=

9,27000

Subtotal:
Preu

Parcial

Import

D060M0B2
A013M000

h

Ajudant muntador

0,450

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,450

/R x 16,74000
/R x 18,54000

=

7,53300

=

8,34300

Subtotal:

15,87600

18,74500

m3

15,87600

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

x 73,98850

0,100

=

Subtotal:
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

x 9,04000

1,000

=

9,04000

9,04000

P-478

FQ21CC01

u

24,91600
0,74748

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,39885

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent, format
per 6 taulons de fusta tècnica ecològica composada
per un 65% de fusta reciclada i un 35% de polímers
reciclats, de 1,8 m de llargària, i estructura en fosa
dútil amb una capa de imprimació epoxi i pintura de
polièster en pols gris, col·locat amb fixacions
mecàniques M10 sobre daus de formigó a realitzar.

25,66348

Rend.: 1,000

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de
NOVATILU o equivalent, cubeta de planxa perforada
en acer zincat, imprimació i pintura polièster en pols, i
sistema de bloqueig antivolc, els suports són de tubs
en forma de H de 40 mm de diàmetre, platines per
ancoratge al paviment, i fixada amb cargols M8.
S'inclouen els dau de formigó.

324,91

€

26,92817

Rend.: 1,000

100,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x 23,30000

=

9,32000

A0140000

h

Manobre

0,750

/R x 18,95000

=

14,21250

Subtotal:

23,53250

23,53250

Maquinària
Unitats

Preu

Parcial

C2001000

Import

h

Martell trencador manual

0,750

/R x 3,16000

=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 18,95000

=

9,47500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 18,54000

=

9,27000

Subtotal:

18,74500

Materials
BQ11CC01 u

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent

1,000

D060M0B2

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb

0,100

m3

7,39885
26,14385
0,78432

3,00 %

Unitats
u

7,39885

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,74500

9,04000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

FQ11CC02

Import

Materials

Materials

P-476

Parcial

€

Ma d'obra

Unitats

u

315,44385
9,46332

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BN3G2970

296,69885

0,15876

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-475

Pàg.: 280

x 289,30000
x 73,98850

=

289,30000

=

7,39885

2,37000
2,37000

Materials

18,74500

BQ21CC01 u

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de
NOVATILU o equivalent,

1,000

x 66,01000

=

66,01000

D060M0B2

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792

x 73,98850

=

5,85989

m3

2,37000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

71,86989

u

Font per a exteriors d'acer zincat model QUADRADA
ref UF3 de NOVATILU o equivalent, amb protecció
antioxidant impirmació i pintura de polièster en pols
gris, de secció quadrada, de 30x38 cm i 110 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera pintada
polièster al forn de color negre forja, ancorada amb
dau de formigó i fixada amb cargol M10.

71,86989

Subtotal:

97,77239
2,93317

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ31CC03

Data: 11/12/18

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

100,70556

Rend.: 1,000

545,20

€

P-481

FR12CM02

m2

Protecció d'arrels descobertes abans de pavimentar,
formada per escuma de poliuretà (PUR) de densitat
35 kg/m3 projectada, amb mallazo de 12 mm, segons
detall de memòria

h

Oficial 1a

4,000

A0140000

h

Manobre

4,000

Preu

Parcial

/R x 23,30000
/R x 18,95000

=

93,20000

=

75,80000

Subtotal:

Import

Rend.: 1,000

D060M0B2

m3

17,42

Preu

Parcial

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

A016P000

h

Peó jardiner

0,200

/R x 27,19000
/R x 21,18000

169,00000

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge 1,000
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

x 24,79000

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

1,000

x 328,13000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100

=

=

2,71900

=

4,23600

Subtotal:
B0A216C6

m2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 12 mm de pas de malla i de D 1,1 mm

1,000

x 1,46000

=

1,46000

B7C100AE

m3

Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

0,050

x 169,89000

=

8,49450

169,00000

24,79000

=

x 73,98850

=

328,13000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,39885

P-482

FR12U060

u

Protecció d'arbre <=80 cm de perímetre, format per
taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària
col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè
de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

360,31885

17,41679

Rend.: 1,000

17,79

Preu

Parcial

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

A016P000

h

Peó jardiner

0,200

/R x 27,19000
/R x 21,18000

=

2,71900

=

4,23600

Subtotal:
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Protecció d'arbre >=80 cm de perímetre, format per
tots els taulers necessàris per tapar el tronc, de fusta
de pi tractada fins a 2 m d'alçària , col·locats sobre el
tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm,
lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

545,19842

Rend.: 1,000

38,14

Preu

Parcial

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,150

h

Peó jardiner

0,500

/R x 27,19000
/R x 21,18000

=

4,07850

=

10,59000

BR920201

€

m

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals
de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m

x 1,72000

6,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

14,66850

u

14,66850

Excavació de clot de plantació de dimensions
0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics

m

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals
de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01m

13,000

x 1,72000

=

22,36000

10,32000
10,32000

17,79325
1,97
Preu

Parcial

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,008

10,32000
17,27500
0,51825

3,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

Materials
BR920201

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR2GU020

Subtotal:

6,95500

Materials

Ma d'obra
A016P000

Import

6,95500

Subtotal:
Unitats

€

Ma d'obra

529,31885
15,87957

3,00 %

9,95450
16,90950
0,50729

3,00 %

Unitats
360,31885

6,95500

9,95450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FR12CM01

Import

6,95500

Subtotal:

Subtotal:

P-480

€

Materials

Materials

u

38,13936

Unitats

A0121000

BQ31C310

22,36000
37,02850
1,11086

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

u

22,36000

Ma d'obra
Unitats

BQ3Z1300

Pàg.: 282

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-479

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

/R x 24,13000

=

0,19304

€
Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

A016P000

h

Peó jardiner

/R x 21,18000

0,080

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Pàg.: 284

1,69440
1,88744

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,02831

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

1,91575
0,05747

1,88744

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR3PUZ10

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-483

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per
vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca,
adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo
sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i
manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions.
Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les
pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de
plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

FR6BUZ30

u

1,97322

Rend.: 1,000

39,75

€

Plantació d'espècie vegetal en contenidor de 2-3 litres
amb mitjans manuals. inclou la distribució de la
planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de
l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat,
tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del
reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra

33,94850
1,01846

3,00 %

34,96696

Rend.: 1,000

Unitats

2,84

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000
Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a jardiner

/R x 27,19000

0,100

Import

=

Subtotal:

2,71900
2,71900

2,71900

Ma d'obra
A016P000

h

Peó jardiner

/R x 21,18000

0,150

=

Subtotal:

3,17700
3,17700

3,17700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04079

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

2,75979
0,08279

Maquinària
C133M0Q0 h

Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

0,150

/R x 43,07000

=

6,46050

C1501800

Camió per a transport de 12 t

0,300

/R x 37,38000

=

11,21400

h

Subtotal:

17,67450

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR6BUZ90

u

17,67450

Materials
BR3PAM01 m3

Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

x 14,78000

1,200

=

Subtotal:

17,73600

17,73600

17,73600

Plantació d'enfiladissa de 125/50 cm en contenidor de
3 litres amb mitjans manuals. Inclou la distribució de
la planta, l'obertura del clot de plantació, la formació
de l'olla de reg, els primers regs manuals, tall de la
manta antiherbes si s'escau, el reperfilat, la reparació
del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus
suports, s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport
definitiu amb grapes o filferro.

Rend.: 1,000

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

38,58750
1,15763

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-484

FR3SUE05

m3

Encoixinament amb encenall de fusta tipus
VIRU-MULCH de Burés o equivalent, en sacs de 0,8
m3, escampada amb mitjans manuals

Unitats

34,97

Preu

Parcial

5,69

Preu

Parcial

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

/R x 27,19000

0,200

=

Subtotal:

€

Import

Import

5,43800
5,43800

5,43800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08157

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

5,51957
0,16559

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,450

/R x 24,13000

=

Subtotal:

10,85850
10,85850

P-490

FRE5CM02

m3

10,85850

Materials
BR3PUF05 m3

Encenall de fusta Viru-mulch de Burés o equivalent,
en sacs de 0,8 m3 de capacitat

1,000

x 23,09000

=

€

Ma d'obra

39,74513

Rend.: 1,000

2,84258

Excavació amb mitjans manuals de zona de protecció
radicular, per localització de les arrels, fins a 0,5
metres de profunditat, amidat sobre perfil. Extracció a
la vora dels productes resultants.

23,09000

5,68516

Rend.: 1,000

Unitats

29,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

23,09000

23,09000

A0140000

h

Manobre

1,500

/R x 18,95000
Subtotal:

=

28,42500
28,42500

28,42500

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 286

PARTIDES D'OBRA

A0121000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Oficial 1a

/R x 23,30000

0,018

28,42500
0,85275

3,00 %

=

Subtotal:

0,41940
0,76050

0,76050

Materials
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-491

FRZ3UM10

m2

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat
125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm
de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent
pèrdues per retalls i encavalcaments, materials
auxiliars i la preparació de la superfície del terreny,
totalment col·locada

29,27775

Rend.: 1,000

3,90

Unitats

Preu

Parcial

BG22TP10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades,
inclòs elements separadors de muntatge.

x 3,15000

=

3,30750

B064300C

m3

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

x 57,81000

=

4,62480

€

Import

0,080

Ma d'obra

Subtotal:
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,050

/R x 24,13000

=

1,20650

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,050

/R x 27,19000

=

1,35950

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,56600

7,93230

7,93230
8,69280
0,26078

3,00 %

2,56600
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BRI3UM10

m2

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 1,200
125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent

x 0,81000

=

0,97200

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

x 0,81602

=

0,25174

0,3085

Subtotal:

P-493

1,22374

H6AA2111

m

1,22374

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, per protecció de
l'arbrat existent, amb amortització del material, el
manteniment necessari durant l'obra i el desmuntatge
inclòs

8,95358

Rend.: 1,000

2,76

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,78974
0,11369

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G4ZA1001

dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

Unitats

19,82
Preu

Parcial

€

A01H4000

h

h

Manobre

/R x 18,95000

0,030

Manobre per a seguretat i salut

/R x 18,95000

0,100

=

Subtotal:

Import

1,89500
1,89500

1,89500

Materials
B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

x 0,75000

=

0,75000

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300

x 0,12000

=

0,03600

Import

0,56850
0,56850

=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

Parcial

Ma d'obra

3,90343

Rend.: 1,000

Preu

€

0,56850

Materials
B4PZB000

dm3

Neoprè sense armar per a recolzaments

x 18,67000

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,67000

GDG5U010

m

Canalització de desguas per a font amb tu de polietilè
doble capa de diàmetre 160 mm i dau de recobriment
de formigó de 45x45 cm

18,67000

1,50 %

0,00853

3,00 %

19,24703
0,57741

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-492

Subtotal:

18,67000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,95

P-494

K166CC03

u

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans
manuals, fins a descobrir instal·lació existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

88,30

Preu

Preu

Parcial

A0140000

Import

h

Manobre

3,000

/R x 18,95000
Subtotal:

Manobre

2,76143

Rend.: 1,000

Unitats

€

Ma d'obra
h

2,68100
0,08043

3,00 %

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

A0140000

0,78600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,82444

Rend.: 1,000

0,78600

0,018

/R x 18,95000

=

0,34110

Maquinària

=

56,85000
56,85000

56,85000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 287

PARTIDES D'OBRA

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

/R x 14,44000

2,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

u

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans
manuals, fins a descobrir estructura existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

28,88000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

28,88000
85,73000
2,57190

3,00 %

101,78

P-498

K213SG02

m2

Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó,
amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Unitats

€

Preu

Parcial

A0140000

Import

Preu

Parcial

h

Manobre

/R x 18,95000

0,600

=

Subtotal:
Manobre

/R x 18,95000

3,500

=

66,32500

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

66,32500

/R x 14,44000

2,250

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

66,32500

u

32,49000

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase
fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,450

/R x 15,19000

=

6,83550

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,033

/R x 49,41000

=

1,63053

32,49000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

98,81500
2,96445

3,00 %

101,77945

Rend.: 1,000

53,91

Preu

P-499

K215CC04

Manobre

Parcial

/R x 18,95000

2,000

=

Subtotal:

Import

37,90000

Compressor amb un martell pneumàtic

/R x 14,44000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
K168CC02

u

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase
fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

Manobre

h

Parcial

Manobre

2,500

/R x 18,95000

=

Subtotal:
h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,500

/R x 14,44000
Subtotal:

=

=

1,25200

=

0,94800

=

0,70920

h

Martell trencador manual

0,300

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,68500

2,90920

2,90920
8,59420
0,25783

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-500

K215CC21

m2

Import

8,85203

Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

13,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
47,37500

21,66000
21,66000

5,68500

Subtotal:

Maquinària
C1101100

Import

€

47,37500
47,37500

€

5,68500

/R x 3,16000
/R x 70,92000

Unitats
h

=

/R x 62,60000

C2001000

Ma d'obra
A0140000

Parcial

0,020

14,44000

71,11

Preu

Preu
/R x 18,95000

0,300

Retroexcavadora amb martell trencador

53,91020

Rend.: 1,000

Unitats

h

52,34000
1,57020

3,00 %

8,85

Maquinària

14,44000
14,44000

20,43111

Subtotal:
37,90000

19,83603
0,59508

3,00 %

Rend.: 1,000

37,90000
C1105A00

h

Enderroc de cornisa existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual
sobre camió o contenidor.

8,46603

Ma d'obra

Maquinària
C1101100

m

€

A0140000
h

11,37000

8,46603

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Unitats

11,37000

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

Import

11,37000

C1101200

32,49000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K168CC01

€

Maquinària

Maquinària

P-497

20,43

Ma d'obra

Subtotal:

P-496

71,10605

Rend.: 1,000

Ma d'obra
h

69,03500
2,07105

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,30190

Rend.: 1,000

Unitats
A0140000

Pàg.: 288

28,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K166CC04

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-495

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 18,95000

=

7,58000

A0150000

h

Manobre especialista

0,120

/R x 19,60000

=

2,35200

Subtotal:
21,66000

Maquinària

9,93200

9,93200

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 290

PARTIDES D'OBRA

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,020

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,120

/R x 62,60000
/R x 14,44000

=

1,25200

=

1,73280

Subtotal:

P-504

2,98480

K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

2,98480

8,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,91680
0,38750

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-501

K216CC01

m2

Enderroc de paret de bloc de formigó existent, amb
mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

A0140000

19,76

Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Manobre especialista

0,300

Manobre

0,300

/R x 19,60000
/R x 18,95000

=

5,88000

=

5,68500

Subtotal:

11,56500

K218SG03

A0140000
h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050

/R x 70,92000

=

3,54600

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,050

=

3,13000

C2001000

h

Martell trencador manual

0,300

/R x 62,60000
/R x 3,16000

=

0,94800

Subtotal:

8,71700

8,71700
8,71700
0,26151

3,00 %

Repicat de coronament de muret de bloc existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

8,97851

Rend.: 1,000

4,88

Preu

Parcial

h

Manobre

/R x 18,95000

0,250

=

Subtotal:

7,62400

8,71700

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,62400

4,73750
4,73750

4,73750
4,73750
0,14213

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,18900
0,57567

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-506

K2194421

m2

19,76467

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K216CC03

m2

Enderroc d'envà existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

9,22

€

Preu

Parcial

h

Manobre

h

Manobre

0,290

/R x 18,95000

=

Subtotal:

Parcial
=

Subtotal:

5,49550
5,49550

Preu
/R x 18,95000

0,300

Import

Ma d'obra
A0140000

5,86

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,49550

Maquinària

Import

5,68500
5,68500

5,68500
5,68500
0,17055

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,025

1,56500

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,020

/R x 62,60000
/R x 70,92000

=

C1311430

=

1,41840

C2001000

h

Martell trencador manual

0,150

/R x 3,16000

=

0,47400

Subtotal:

3,45740

€

Ma d'obra
A0140000

Unitats

4,87963

Rend.: 1,000

Unitats
P-502

€

Ma d'obra

Maquinària
C1311430

m

Unitats
11,56500

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-505

h

/R x 18,95000

0,460

Subtotal:

€

Ma d'obra
A0150000

Manobre

13,30430

Rend.: 1,000

A0140000

h

P-507

K219CC22

m2

Enderroc de solera i paviment existents, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

3,45740

5,85555
14,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00 %

A0140000

8,95290
0,26859

A0150000

h
h

Manobre
Manobre especialista

0,100

/R x 18,95000

=

1,89500

0,200

/R x 19,60000

=

3,92000

9,22149

Subtotal:

5,81500

5,81500

Maquinària
€
Formació d'obertura en biga de fusta per a pas de les
Rend.: 1,000
17,13
instal·lacions.
______________________________________________________________________________________________________________

P-503

K216CC04

u

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050

3,54600

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100

/R x 70,92000
/R x 15,19000

=

C1101200

=

1,51900

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,050

/R x 62,60000

=

3,13000

Subtotal:

8,19500

8,19500

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1316100

m

Enderroc d'esglaó, amb compressor, mitjans manuals
i mecànics S'inclou la càrrega mecànica o manual
sobre camió o contenidor.

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

/R x 43,69000

0,050

14,01000
0,42030

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K219SG04

14,43030

Rend.: 1,000

6,43

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

A0150000

h

Manobre especialista

0,100

A0140000

h

Manobre

0,100

Preu

Parcial

/R x 19,60000
/R x 18,95000

=

1,96000

=

1,89500

Subtotal:

Import

P-511

K21ACC08

u

Arrencada de full i bastiment de porta exterior
existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

3,30340

Unitats

13,16175
19,35

Preu

Parcial

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050

3,85500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,033

/R x 15,19000
/R x 49,41000

=

0,75950

=

1,63053

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,85500

Arrencada de full i bastiment de finestra amb vidre
existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

2,39003

A0140000

h

Manobre

2,39003

/R x 18,95000

0,800

=

3,00 %

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,050

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,100

22,07

Parcial

h

Manobre

/R x 18,95000

1,000

=

Subtotal:

K21ACC09

u

Import

18,95000

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,050

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,020

/R x 43,69000
/R x 14,44000

=

2,18450

=

0,28880

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K21ACC07

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior existent,
amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

2,47330

13,16

Preu

Parcial

h

Manobre

0,500

/R x 18,95000

=

Subtotal:

9,47500

C1101100
C1103331

h
h

Compressor amb un martell pneumàtic
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,030
0,010

/R x 14,44000
/R x 68,57000

=
=

0,43320
0,68570

3,62850
18,78850
0,56366

3,00 %

19,35216
25,49

Preu
/R x 18,95000

1,000

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,050

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,250

Parcial
=

€

Import

18,95000
18,95000

/R x 43,69000
/R x 14,44000

=

2,18450

=

3,61000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,95000

5,79450

5,79450
24,74450
0,74234

3,00 %

€
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Import

P-513

K21BCC10

m

Arrencada de reixa metàl·lica de simple torsió
existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

9,47500

Maquinària

3,62850

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

Manobre

22,06600

Rend.: 1,000

Unitats

h

21,42330
0,64270

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,44400

Maquinària

2,47330

3,00 %

15,16000

Ma d'obra
A0140000

h

2,18450

=

Rend.: 1,000

Unitats

Maquinària
C1316100

Arrencada de full i bastiment de finestra amb
porticons exterior existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual
sobre camió o contenidor.

18,95000
18,95000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0140000

/R x 43,69000
/R x 14,44000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,43238

Preu

15,16000
15,16000

Subtotal:

P-512
Unitats

C1316100

6,24503
0,18735

Rend.: 1,000

Import

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

€

Ma d'obra

Subtotal:
C1101200

3,30340
12,77840
0,38335

3,00 %

Rend.: 1,000

Maquinària

K21ACC06

2,18450

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

P-510

=

Subtotal:

Ma d'obra

P-509

Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-508

Data: 11/12/18

Rend.: 1,000

Unitats
9,47500

25,48684
12,43

Preu

Parcial

Ma d'obra
=

3,79000

0,050

/R x 18,95000
/R x 23,08000

=

1,15400

0,050

/R x 20,23000

=

1,01150

A0140000

h

Manobre

0,200

A0125000

h

Oficial 1a soldador

A0135000

h

Ajudant soldador

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

5,95550

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,050

2,18450

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,050

/R x 43,69000
/R x 6,42000

=

C200S000

=

0,32100

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,250

/R x 14,44000

=

3,61000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,95550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

102,65250
3,07958

u

Desmuntatge de reixa i ancoratges exterior existent,
amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-516

6,11550

K21D3362

16,90

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de
diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó
de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

105,73208

Rend.: 1,000

Unitats

4,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

12,43313

Rend.: 1,000

m

6,11550
12,07100
0,36213

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21BCC11

Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

P-514

Data: 11/12/18

h

Manobre

/R x 18,95000

0,030

=

Subtotal:

€

0,56850
0,56850

0,56850

Maquinària
Unitats

Preu

Parcial

C1313330

Import

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x 49,41000

0,068

=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,500

A0150000

h

Manobre especialista

0,050

/R x 18,95000
/R x 19,60000

=

9,47500

=

0,98000

Subtotal:

10,45500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
10,45500

3,35988
3,35988

3,35988
3,92838
0,11785

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,04623

Maquinària
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

=

0,15800

0,050

/R x 3,16000
/R x 43,69000

=

2,18450

0,250

/R x 14,44000

=

3,61000

0,050

Subtotal:

P-517

K21DCC16

5,95250

K21BCC18

u

Desmuntatge de lona i ancoratges existents, amb
mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

3,00 %

5,95250

16,89973

Rend.: 1,000

Unitats

Rend.: 1,000

105,73

Preu

Parcial

423,67

Preu

Parcial

h

Manobre

/R x 18,95000

6,000

=

Subtotal:

h

Manobre

2,000

h

Manobre especialista

3,000

/R x 18,95000
/R x 19,60000

=

37,90000

=

58,80000

Subtotal:

96,70000

113,70000
113,70000

€

Import

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

3,000

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

4,000

C2001000

h

Martell trencador manual

6,000

/R x 15,19000
/R x 70,92000

=
=

35,46000

/R x 49,41000
/R x 3,16000

=

197,64000

=

18,96000

Subtotal:

A0150000

Import

113,70000

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

€

Ma d'obra

16,40750
0,49223

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-515

Enderroc de la xarxa de sanejament de l'edifici
existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Unitats
A0140000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
96,70000

45,57000

297,63000

297,63000
411,33000
12,33990

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

423,66990

Maquinària
=

2,18450

0,250

/R x 43,69000
/R x 14,44000

=

3,61000

0,050

/R x 3,16000

=

0,15800

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,050

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

Subtotal:

5,95250

P-518

K21GCC13

u

5,95250

Arrencada de tota la instal·lació elèctrica, tubs,
cables, accessoris, mecanismes, caixes, quadres i
elements existents, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

599,68

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

8,000

187,60000

h

Manobre

8,000

/R x 23,45000
/R x 18,95000

=

A0140000

=

151,60000

A013H000

h

Ajudant electricista

8,000

/R x 20,12000

=

160,96000

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

500,16000

500,16000

P-521

K21H1641

u

Maquinària
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

1,000

43,69000

h

Compressor amb un martell pneumàtic

2,000

/R x 43,69000
/R x 14,44000

=

C1101100

=

28,88000

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,000

/R x 3,16000

=

9,48000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

82,05000

3,00 %

u

Arrencada de tota la instal·lació de il·luminació i
enllumenat d'emergència existent, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats
82,05000

437,21

€

Parcial

Preu

Parcial
=

4,69000

0,560

=

10,61200

1,125

/R x 19,60000

=

22,05000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A0140000

h

Manobre

A0150000

h

Manobre especialista

€

Import

Subtotal:

37,35200

37,35200

Maquinària
C1101100
C1503300

Preu

76,72

/R x 23,45000
/R x 18,95000

A012H000

599,67630

Rend.: 1,000

Unitats

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Ma d'obra

582,21000
17,46630

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21GCC14

Pàg.: 296

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-519

Data: 11/12/18

h
h

Compressor amb un martell pneumàtic

/R x 14,44000
/R x 41,77000

1,125

Camió grua de 3 t

0,500

=

16,24500

=

20,88500

Subtotal:

Import

37,13000

37,13000

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A0140000

h

Manobre

A013H000

h

Ajudant electricista

=

4,000

/R x 23,45000
/R x 18,95000

=

75,80000

7,000

/R x 20,12000

=

140,84000

7,000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

164,15000

380,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
380,79000

P-522

K21HCC06

u

Maquinària
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

/R x 43,69000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

43,69000
43,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-520

K21GCC15

u

Arrencada de tota la instal·lació de comunicació i
dades existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.

43,69000
424,48000
12,73440

3,00 %

408,70

Desmuntatge de pal i instal·lacions aeries existents
de telèfon i enllumenat pista. S'inlcou l'enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

Unitats

Manobre

A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

Preu

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

1,125

22,05000

h

Manobre

2,000

/R x 19,60000
/R x 18,95000

=

A0140000

=

37,90000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000

/R x 23,45000

=

46,90000

€

Subtotal:

Preu

Parcial

Import

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,127

C1503300

h

Camió grua de 3 t

2,000

106,85000

/R x 14,44000
/R x 41,77000

Ma d'obra
h

212,86

€

Import

106,85000

Maquinària
Unitats

A0140000

76,71646

Ma d'obra

437,21440

Rend.: 1,000

74,48200
2,23446

3,00 %

=

56,85000

7,000

/R x 18,95000
/R x 20,12000

=

140,84000

7,000

/R x 23,45000

=

164,15000

3,000

Subtotal:

361,84000

=

16,27388

=

83,54000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
361,84000

99,81388

99,81388
206,66388
6,19992

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

212,86380

Maquinària
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,800

/R x 43,69000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

34,95200

3,00 %

P-523

34,95200

K21JB111

u

34,95200
396,79200
11,90376
408,69576

Arrencada
d'inodor,
ancoratges,
aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

13,80

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,450

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 23,45000
/R x 18,95000

=

10,55250

=

2,84250

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 297

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,39500

u

Arrencada de tota la instal·lació de distribució d'aigua,
tubs, accessoris i aixetes existents, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.

13,39500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,39500
0,40185

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21JCC12

Data: 11/12/18

13,79685

Rend.: 1,000

464,38

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-527

K21ZCC20

m

Tall en mur de bloc de formigó, per a poder
enderrocar edifici.

€

44,87710

Rend.: 1,000

7,03

Unitats
A0150000

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

6,000

113,70000

h

Oficial 1a lampista

6,000

/R x 18,95000
/R x 23,45000

=

A012J000

=

140,70000

A013J000

h

Ajudant lampista

6,000

/R x 20,12000

=

120,72000

Subtotal:

375,12000

h

Manobre especialista

Preu

Parcial

h

Talladora amb disc de carborúndum

1,000

/R x 3,16000

=

3,16000

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

1,000

=

43,69000

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

2,000

/R x 43,69000
/R x 14,44000

=

28,88000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

75,73000

=

Subtotal:
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

/R x 3,16000

0,300

=

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

375,12000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

P-528

K4C91510

m2

75,73000

15,24

Preu

Parcial

h

Oficial 1a lampista

0,550

/R x 23,45000

=

12,89750

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 18,95000

=

1,89500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,79250

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21JL04A

u

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat >
200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

€

6,82800
0,20484
7,03284

Rend.: 1,000

20,26
Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 18,95000

=

8,52750

A0121000

h

Oficial 1a

0,450

/R x 23,30000

=

10,48500
19,01250

=

0,05914

1,250

x 1,32000
x 0,37000

=

0,46250

0,006

x 21,83000

=

0,13098

B0A31000

kg

Clau acer

0,0448

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,79250

44,88

€
Import

19,01250

Materials

Import

15,23628

Rend.: 1,000

0,94800

3,00 %

Unitats

14,79250
0,44378

3,00 %

0,94800

Ma d'obra

Ma d'obra
A012J000

5,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

464,37550

Rend.: 1,000

5,88000

0,94800

Subtotal:

P-526

Import

5,88000

Subtotal:

450,85000
13,52550

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

€

Maquinària

Maquinària
C200B000

/R x 19,60000

0,300

Import

Ma d'obra

K21JD111

43,57000
1,30710

3,00 %

Ma d'obra
Unitats

P-525

Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-524

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,65262

19,66512
0,58995

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-529

K4C9CC19

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur de
bloc amb puntal metàl·lic i tauló, fins a creació de
contraforts i talús.

€

20,25507

Rend.: 1,000

Unitats

0,65262

13,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0121000

h

Oficial 1a

0,300

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 23,30000
/R x 18,95000

=

6,99000

=

5,68500

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,000

A013J000

h

Ajudant lampista

1,000

/R x 23,45000
/R x 20,12000
Subtotal:

=

23,45000

=

20,12000
43,57000

Subtotal:

12,67500

Materials
43,57000

B0A31000

kg

Clau acer

0,0448

x 1,32000

=

0,05914

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,006

x 21,83000

=

0,13098

12,67500

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 299

PARTIDES D'OBRA

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

x 0,37000

1,250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,46250

Pàg.: 300

0,65262

3,00 %

0,65262
13,32762
0,39983
13,72745

€
Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de
Rend.: 1,000
3.499,74
paleta i altres industrials per a l'execució de les
instalacions, s'inclouen retalls, forats i regates en
forjats i tancaments verticals i qualsevol treball
necessari per la instal.lació, fixació i muntatge dels
diferents elements de les instal.lacions de veu i
dades, sanejament, aigua sanitària, parallamps,
control contra intrusió, detecció i extinció d'incendis,
electricitat, enllumenat, comunicacions, climatització i
ventilació i la retirada de runa i material sobrant
després de realitzar aquests treballs. S'inclou la
determinació prèvia de la situació de les armadures
en qualsevol forat realitzat en elements estrucutrals
de l'edifici.
______________________________________________________________________________________________________________
PA

€
Partida alçada a justificar corresponent als drets
Rend.: 1,000
5.000,00
d'embrancament de baixa tensió per a una potència
de 87 kW (subministrament principal) on s'inclouen
els treballs i materials necessaris per la nova extensió
de xarxa i els treballs d'adequació de les instal.lacions
existents realitzats per Endesa Elèctrica S.L.
Unipersonal.
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUU004

€
P-530 PASEGSAL
Pa
Seguretat i Salut
Rend.: 1,000
10.301,39
______________________________________________________________________________________________________________
PPAUXN01

Data: 11/12/18

PARTIDES ALÇADES

Subtotal:

P-531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

€
Partida alçada a justificar, corresponents a
Rend.: 1,000
3.086,00
l'embrancament a realitzar per la CIA d'aigua la xarxa
de servei per al subministrament d'aigua sanitària
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUU008

PA

€
Partida alçada a justificar, corresponents a
Rend.: 1,000
1.690,00
l'embrancament a realitzar a la xarexa pública de
sanejament des del punt de connexió de l'edifici, amb
una longitud màxima de 5 m i de 2 metres de
profunditat màxima, en calçada de paviment d'asfalt,
d'acord amb llistat de preus base de l'Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts.
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUU009

PA

€
Complementari escomesa tipus C: per metre lineal
Rend.: 1,000
284,00
d'escomesa, a partir dels 5 metres de longitud
anteriors, en calçada de paviment d'asfalt, d'acord
amb llistat de preus base de l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts.
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUU012

PA

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

Pàg.: 301

ALTRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 302

PARTIDES D'OBRA

BDKZ3160

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

19,32000

€

BR49CM02

u

Viburnum lucidum C10l 60/80

10,34000

€

BR4DCM04

u

Handerbergia violacea de 100/125 cm d'alçària i tres branques com a mínim entutorada, en
contenidor de 3 l

13,59000

€

BR4ECM03

u

Arbust mitjà de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 L,

3,59000

€

BR4ECM04

u

Arbust petit en contenidor de 1l

1,50000

€

E8MHOTP

m

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i ampit) tipus ENMARC-625-2,5/SCPL de
HOTPINT o equivalent construit a base de xapa galv.2,5mm MBC-Z275 i lacada poliester al forn de
200º amb el RAL estandar amb un desemvolupament max. de 625 mm

55,50000

€

P-1

1351CC11

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

Rend.: 1,000

117,42

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E31522H4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000

x 91,10328

=

91,10328

E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

20,000

x 1,14469

=

22,89380

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

113,99708

113,99708
3,41991

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

14E22BE5

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

117,41699

Rend.: 1,000

Unitats

113,99708

37,74

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E4EZQ024

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
0,020
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

x 123,54879

=

2,47098

E4E2566L

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

1,000

x 33,04271

=

33,04271

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050

x 1,06972

=

1,12321

Subtotal:

36,63690

36,63690

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1,000

x 10,46378

=

10,46378

3,00 %

37,73601

E7B451D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

3,000

x 2,01267

=

6,03801

Rend.: 1,000

49,10

ED5A1500

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm

1,000

6,98707

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1,000

x 6,98707
x 7,06563

=

E222142A

=

7,06563

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-5

Unitats

E4E2686L

E4EZ3000

m3

m2

kg

Preu

Parcial

x 123,54879

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
0,030
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment
Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050

=

1G1ZX010

u

Import

3,70646

x 42,83570

x 1,06972

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

=

1,12321

47,66537

m

Drenatge perimetral de fonament corregut, amb
excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de
fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a
recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat
de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil,
reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i
càrrega de terres

49,09533

Rend.: 1,000

Unitats

72,72

Preu

Parcial

m3

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

1,000

x 40,05085

=

40,05085

971,98

Preu

Parcial

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 3,000
10 mm2 de secció, de 10 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

x 9,54400

=

28,63200

EG4W11C0 u

Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

5,000

x 10,82400

=

54,12000

EG142802

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

1,000

x 121,26559

=

121,26559

EG4W1140 u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

12,000

x 9,27400

=

111,28800

EG47U020

u

Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

1,000

x 55,01600

=

55,01600

EG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
5,000
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x 92,06497

=

460,32485

EG415A9F

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x 29,68471

=

29,68471

EG41589B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

4,000

x 20,83471

=

83,33884

u

€

Import

Partides d'obra
E2255J70

Rend.: 1,000

EG4W11A0 u

47,66537
47,66537
1,42996

3,00 %

72,72350

Partides d'obra

42,83570

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1D5A1240

QC - quadre per a l'aula de cuina amb tots els
dispositius de protecció, comandament i senyalització
que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre,
muntat dins 1 armari metàl.lics de 2 dues fileres de 22
mòduls per a muntatge superficial, amb sortides
connectades a bornes, rètolació dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

70,60534
70,60534
2,11816

3,00 %

Unitats

Subtotal:

P-4

70,60534

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Partides d'obra
E4EZQ024

Pàg.: 304

E3Z112P1
36,63690
1,09911

COST EXECUCIÓ MATERIAL
14E22BE7

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 305

PARTIDES D'OBRA

P-7
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

943,66999

u

QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la
plaça, amb armari metàli.lic de 900x1000X180 mm
per a intempèrie, amb porta i finestreta, pany i clau,
amb dues preses tipus cetact de 16A i trifàsicuqes i
les proteccions magnetotèrmiques i diferencials
necessàries, amb
rètolació dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

1G1ZX0CL

u

943,66999
943,66999
28,31010

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1G1ZX012

971,98009

Rend.: 1,000

994,01

u

EG4W11C0 u

EG47U020

u

u

EG4W1140 u

QCL - quadre climatització amb tots els dispositius de
protecció, comandament i senyalització que
s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat
dins 1 armari metàl.lic de 595x1530x250 mm amb
porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, rètolació dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000

Unitats

€

4.604,69

Preu

Parcial

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

3,000

x 67,63876

=

202,91628

EG1AX0A0 u

Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
9 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, sòcol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1530x250 mm, col.locat

1,000

x 521,37300

=

521,37300

EG41589B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000

x 20,83471

=

41,66942

EG415A9F

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x 29,68471

=

29,68471

EG4W1160 u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

8,000

x 9,56471

=

76,51768

EG415D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

7,000

x 33,89471

=

237,26297

EG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

x 60,73876

=

60,73876

5,000

x 20,40250

=

102,01250

EG415FJ9

Preu

Parcial

Import

u

Partides d'obra

EG4252JH

Pàg.: 306

Partides d'obra

Unitats
FG1A0949

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

perfil DIN

P-6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

1,000

x 365,87140

=

365,87140

Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

5,000

x 10,82400

=

54,12000

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, 1,000
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x 201,72900

Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

1,000

x 55,01600

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

10,000

x 9,27400

=

=

=

201,72900

55,01600

92,74000

EG6P2363

u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-67, col·locada

2,000

x 29,32100

=

58,64200

EG415FJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

2,000

x 68,46750

=

136,93500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

965,05340

3,00 %

965,05340

EG4W11D0 u

965,05340
28,95160

Borna de connexió per a conductors flexibles des de
16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

EG4W1120 u

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 50,000
2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

x 9,24400

=

462,20000

EG4232JH

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm

x 119,86900

=

958,95200

994,00500
u

8,000

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

u

EG41G1QM u

EG415GKC u

7,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

1,000

EG415FJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

EG55U001

u

Telegestor energètic amb tecnologia
1,000
POWERSTUDIO model EDS-Deluxe de la firma
'CIRCUTOR' o similar d'iguals
característiques.Totalment instal.lat, connectat i provat

x 67,76150

x 249,41506

x 100,45876

=

=

=

1.936,39952

EG4W1140 u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a
4 mm2 de secció, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

96,000

x 9,27400

=

890,30400

EG4RUCS2 u

Dispositiu contra sobretensions permanents i
transitòries 4P, instal.lat

1,000

x 178,60400

=

178,60400

EG4R4005

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina, instal·lat

12,000

x 46,92471

=

563,09652

=

EG4W11D0 u

Borna de connexió per a conductors flexibles des de
16 fins a 70 mm2 de secció, de 22 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

25,000

x 20,40250

=

510,06250

EG42WCRP u

1,000
Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

x 336,09506

=

336,09506

EG426B9H

u

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, 7,000
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, 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

x 149,94497

=

1.049,61479

EG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

3,000

x 165,46524

=

496,39572

EG41JBRQ u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

1,000

x 876,73774

=

876,73774

EG41G1QL u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x 228,48506

=

228,48506

EG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000

x 60,73876

=

60,73876

EG415899

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

20,000

x 20,64471

=

412,89420

249,41506

QG - quadre general amb tots els dispositius de
protecció, comandament i senyalització que
s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, tots de la
firma 'SChneider'. S'inclou sistema de commutació
automàtica. Amb els analitzadors de xarxa tipus CVM
indicats a l'esquema, amb transformadors eficients
tipus MC, fusibles i altres elemnts de connexió,
muntat dins 2 armari metàl.lics de 595x1830x250 mm
tipus 'PRISMA' de la firma 'SCHNEIDER' o similar
d'iguals caracteristiques amb porta transparent amb
pany i clau, amb sortides connectades a bornes,
rètolació dels dispositius, embarrats interiors de
conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai
per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

=

75,24876

x 877,78882

=

877,78882

4.470,56922

4.470,56922
4.470,56922
134,11708

3,00 %

4.604,68630

Rend.: 1,000

Unitats

u

100,45876

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

x 121,02497

u

474,33050

x 75,24876

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1G1ZX0QG

10.022,87

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EG41589B

Pàg.: 308

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, 16,000
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42529H

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Subtotal:

P-8

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

d'amplària, muntat en perfil DIN
EG42329H

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

19,000

x 20,83471

=

395,85949

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

EG14U013

EG415FJF

u

u

x 1.645,16000

Quadre de commutació de subministraments amb
1,000
detecció automàtica de falta, reconnexió temporitzada
i protegit contra perturbacions de la xarxa i microtalls,
amb possibilitat de commutació manual, capacitat fins
a 630 A.. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou tot el petit material auxiliar i accessoris per al
muntatge i connexió de quadres elèctrics.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

x 75,24876

2,000

=

=

1.645,16000

150,49752

9.730,94488

u

E43BF1A0

m3

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1) , col·locat clavat

E447J237

kg

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes 4,000
formades per peça simple, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

L1. Tancament format per lames de fusta de Pi
tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22 cm
d'amplària i 3 m de llargària com a màxim, separades
19,6 cm col·locades amb fixacions sobre estructura
d'acer galvanitzat formada per tubs 80X60X3 mm
ancorada a paret amb platines i peces de subjecció
superior i inferior soldades a l'estructura. Tots els
elements de l'estructura es galvanitzaran en calent.
Peça col·locada i acabada segons plànols de detall.

3,00 %

10.022,87323

Rend.: 1,000

86,42

E447J237

kg

Preu
x 1.823,91913

0,0396

x 2,91921

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a llindes 4,000
formades per peça simple, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial
=

u

L2. Tancament format per lames de fusta de Pi
tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22 cm
d'amplària i 2 m de llargària com a màxim, llargària
com a màxim, separades 19,6 cm col·locades amb
fixacions sobre estructura d'acer galvanitzat per tubs
80X60X3 mm ancorada a paret amb platines i peces
de subjecció superior i inferior soldades a l'estructura.
Tots els elements de l'estructura es galvanitzaran en
calent. Peça col·locada i acabada segons plànols de
detall.

x 2,91921

=

11,67684

59,82831

59,82831
59,82831
1,79485

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

E4475CC05

m

€

Import

Formació ràfec per tancament de lames. Composat
per perfil HEB120 soldat a pilars interiors d'acer,
subestructura d'acer soldada al perfil, per subjectar la
base feta amb tauler de fibres OSB i folrat amb
planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm
de gruix. Els elements d'acer es pintaran amb una
capa de imprimació i dues d'esmalt d'acabat. Partida
totalment acabada segons plànols de detall.

61,62316

Rend.: 1,000

191,85

Preu

Parcial

x 2,38970

=

83,63950

Solera executada amb pendent, formada per tauler
1,500
d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc
D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat
amb fixacions mecàniques

x 13,98374

=

20,97561

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, per a protecció de ampit i voladís de
coberta de fusta laminada, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat. S'inclou la barrera de vapor i
separadora.

1,000

x 32,29098

=

32,29098

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

2,000

x 24,67649

=

49,35298

E4475217

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques

E5Z2CC02

m2

=

E5ZJCC13

E8940BJ0

72,22720

11,67684

83,90404

83,90404
83,90404
2,51712

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E431CC04

48,15147

Unitats

Subtotal:

P-43

=

€

Import

Partides d'obra
Unitats

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure
en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1) , col·locat clavat

x 1.823,91913

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Partides d'obra
m3

0,0264

9.730,94488
9.730,94488
291,92835

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E43BF1A0

Pàg.: 310

Partides d'obra

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E431CC03

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-42

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

35,000

Subtotal:

86,42116

Rend.: 1,000

61,62

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

186,25907

186,25907
5,58777

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

E44ZCC12

m

Tapat perfil metàl·lic amb xapa d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, reomplert de l'espai amb aïllament
de feltre de llana mineral de roca, i posterior pintat
amb pintura ignifuga, per a poder fixar les fusteries.

Preu

Parcial

Import

Partides d'obra

191,84684

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

186,25907

92,66

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

E7C944C1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 41 a 45 kg/m3, de 30 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat sense adherir

x 4,45738

0,400

=

1,78295

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 22,70000
/R x 18,95000

=

3,40500

=

2,84250

Subtotal:

E894ACK0

m2

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, 0,300
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

x 18,43313

=

5,52994

E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

x 3,50948

=

82,64825

23,550

6,24750

6,24750

Maquinària
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

/R x 48,40000

0,100

=

Subtotal:

4,84000
4,84000

4,84000

Materials
B4PRCC02 m
Subtotal:

89,96114

Subministrament i muntatge de petja de la casa
Norten o equivalent

x 63,49000

1,000

89,96114

=

Subtotal:

63,49000
63,49000

63,49000

Partides d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

89,96114
2,69883

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-62

E4PRCC02

m

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en
´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o equivalent.
S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així
com els medis auxiliars per a la seva col·locació i
anivellament.

G4ZA1001

dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

x 19,24703

0,050

92,65997

Rend.: 1,000

89,56

=

Subtotal:

0,96235
0,96235

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

75,53985
2,26620

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

1,89500

=

2,27000

Subtotal:

4,16500

0,96235

P-64

E4PRCC04

m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa
Norten o equivalent per formació del primer esglaó
S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així
com els medis auxiliars per a la seva col·locació i
anivellament.

Rend.: 1,000

Unitats

4,16500

77,80605
80,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

/R x 48,40000

0,150

=

Subtotal:

7,26000
7,26000

7,26000

A0140000

h

Manobre

0,150

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

/R x 18,95000
/R x 22,70000

=

2,84250

=

3,40500

Subtotal:

Materials
B4PRCC01 m

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en
´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o equivalent

x 74,56000

1,000

=

74,56000

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,100

74,56000

Partides d'obra
G4ZA1001

6,24750

Maquinària

74,56000

C150G800
Subtotal:

6,24750

/R x 48,40000

=

Subtotal:

4,84000
4,84000

4,84000

Materials
dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

x 19,24703

0,050

Subtotal:

=

0,96235

B4PRCC03 m

0,96235

Subministrament i muntatge de tabica de la casa
Norten o equivalent

x 66,50000

1,000

0,96235

=

Subtotal:

66,50000
66,50000

66,50000

Partides d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

86,94735
2,60842

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

E4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de petja de la casa
Norten o equivalent per formació de l'últim esglaó
S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així
com els medis auxiliars per a la seva col·locació i
anivellament.

Rend.: 1,000

77,81

dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

x 19,24703

0,050

Preu

Parcial

=

Subtotal:

0,96235
0,96235

0,96235

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Ma d'obra

89,55577

G4ZA1001

Import

3,00 %

78,54985
2,35650
80,90635

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

P-70

E545UCC04

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Formació de coberta acústica amb panell nervat de
80 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades
de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de
fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre estructura d'acer galvanitzat de
secció 60 x 80 x 3 mm segons plànol, acabat pintat.
S'inclou part proporcional de remats amb xapa d'acer
prelacada segons plànols de detall.

Rend.: 1,000

1.095,48

€

Unitats

m2

Preu

Parcial

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

415,000

Coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

10,000

x 1,95663

=

h

Ajudant col·locador

0,150

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

Import

B7J50010

dm3

B0A5AA00

u

812,00145

x 25,15704

=

E7743260

3,02250

=

6,81000
9,83250

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x 13,72000

=

0,34300

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,15000

=

0,90000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

1,071

x 4,99000

=

5,34429

m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta
adhesiva i fixada mecànicament

x 13,22599

1,200

1.063,57185

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.063,57185

=

3,00 %

Execució de solera inclinada de formada per tauler
d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc
D-s2, d0,, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
llates de fusta de pi de diferents alçades per crear les
pendents, col·locades cada 30 cm.

E618CC05

m

1.095,47901

Rend.: 1,000

30,04

15,87119

€

Formació de pilar dins de paret, armant i massissant
peces de bloc de morter de ciment foradat llis, de
cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8.

15,87119
32,29098
0,96873

3,00 %

33,25971

Rend.: 1,000

Unitats

39,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Preu

Parcial

Import

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,800

/R x 22,70000

=

18,16000

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 18,95000

=

7,58000

Subtotal:

E8Z2CC06

m2

Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb
llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades
mecànicament

1,000

x 15,17670

=

15,17670

E5Z2CC02

m2

Solera executada amb pendent, formada per tauler
1,000
d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc
D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat
amb fixacions mecàniques

x 13,98374

=

13,98374

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, per a protecció de ampit i voladís de
coberta de fusta laminada, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat. S'inclou la barrera de vapor i
separadora.

6,58729

15,87119

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.063,57185
31,90716

Partides d'obra

m

9,83250

6,58729

Subtotal:

Unitats

E5ZJCC13

=

Partides d'obra

251,57040

P-86

P-79

/R x 20,15000
/R x 22,70000

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Import

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E5Z2CC06

Parcial

Subtotal:

Subtotal:

P-73

A0137000

B0CHS78K m
kg

Preu

Ma d'obra

Unitats

E545UA80

Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
E44B2253

Data: 11/12/18

Rend.: 1,000

29,16044

3,00 %

25,74000

25,74000

Materials
B0E247W6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
300x300x174 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

5,000

x 0,91000

=

4,55000

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,080

x 70,67440

=

5,65395

29,16044
29,16044
0,87481
30,03525
33,26

€

Subtotal:

10,20395

Partides d'obra
E4EZ72C4

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

0,010

x 108,44800

=

1,08448

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

0,800

x 1,06972

=

0,85578

10,20395

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,94026

m2

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines
d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de
malla de polièster, resistent a la intempèrie,
col·locada sense adherir. S'inclou la part proporcional
de tractament de punts singulars, trobades amb
paraments verticals, racons i cantonades.

1,94026

E7J5A01A

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

1,050

x 1,48889

=

1,56333

E8MHOTP

m

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i
ampit) tipus ENMARC-625-2,5/SCPL de HOTPINT o
equivalent construit a base de xapa galv.2,5mm
MBC-Z275 i lacada poliester al forn de 200º amb el
RAL estandar amb un desemvolupament max. de 625
mm

1,010

x 55,50000

=

56,05500

39,02074

Rend.: 1,000

23,47

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,160

/R x 22,70000

=

3,63200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,320

/R x 20,15000

=

6,44800
10,08000

EAQFCC06

u

10,08000

Maquinària
h

Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada

/R x 13,12000

0,160

=

Subtotal:

2,09920
2,09920

2,09920

Materials
B7761252

m2

Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2
armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie

x 5,98000

1,100

=

56,05500

6,57800

Subministrament i muntatge de porta corredissa, de
35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, acabat HPL color a escollir per a
la DF, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de tiradors, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita. S'inclou el folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, i guies.

74,36170

Rend.: 1,000

Unitats

56,05500
72,19583
2,16587

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-150

Subtotal:
C200K000

Pàg.: 316

Partides d'obra

37,88421
1,13653

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E776CC03

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-95

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

403,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

6,57800

6,57800

Partides d'obra
E7Z51A06

E7Z52A06

m2

m2

Reforç puntual de membrana amb una làmina de
0,050
cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu
de cautxú sintètic

x 51,94545

Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú 0,050
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de
cautxú sintètic

x 28,65881

=

A013A000

h

Ajudant fuster

0,060

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,200

/R x 20,31000
/R x 23,11000

=

1,21860

=

27,73200

2,59727
Subtotal:

28,95060

28,95060

Materials
=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,43294

4,03021

4,03021
22,78741
0,68362

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B66AB00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

0,200

x 79,24000

=

15,84800

BAZ2C946

u

Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000

x 72,26000

=

72,26000

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000

x 13,87000

=

13,87000

BAZGC2H0 u

Subtotal:

23,47103

101,97800

101,97800

Partides d'obra
P-127

E8MACC11

m

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i
ampit) tipus ENMARC-625-2,5/SCPL de HOTPINT o
equivalent construit a base de xapa galv.2,5mm
MBC-Z275 i lacada poliester al forn de 200º amb el
RAL color a escollir per a la DF amb un
desenvolupament max. de 625 mm -col.locat amb
fixacions mecàniques i segellat.

Rend.: 1,000

Unitats

74,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,350

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350

/R x 18,95000
/R x 22,70000
Subtotal:

=

6,63250

=

7,94500
14,57750

EAQE7198

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt

1,000

x 261,17107

Subtotal:

14,57750

=

261,17107

261,17107

261,17107

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 317

PARTIDES D'OBRA

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAY1CC01

u

S1. Formació d'armari per escomeses de buit
aproximat d'obra de 5 m d'amplada i 3 m d'alçada,
amb 5 portes sobre estructura d'acer pintat. Les
portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i
tindran les perforacions requerides per companyies,
així com els panys reglamentaris. La divisió interior
serà
segons
indicacions
de
companyies,
arrebossades i amb el fons de l'armari reomplert amb
graves. Les portes tindran 3 frontisses, i la xapa
superior fixe serà també d'acer galvanitzat i pintat.
S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva
impermeabilització. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte.

Rend.: 1,000

392,09967
11,76299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

403,86266

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.472,69

€

P-159

Pàg.: 318

u

S4. Formació d'armari per quadre elèctric de buit
aproximat d'obra de 1.1 m d'amplada i 2,2 m d'alçada,
amb 2 portes metàl·liques d'acer galvanitzat i pintat
EI245-C2. La divisió interior serà segons indicacions
de la DF, arrebossades i amb el fons de l'armari
també arrebossat. S'inclou la formació del sostre de
l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment
acabada i detallada segons plànols de projecte.

2.472,68887

Rend.: 1,000

Unitats

Unitats
m2

EAY1CC02

2.400,66881
72,02006

3,00 %

1.351,59

Preu

Parcial

Preu

Parcial

x 19,31500

=

EASA72Q2 u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt,
col·locada

1,000

x 525,45400

=

525,45400

E5Z2F4LA

m2

Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

2,000

x 16,18781

=

32,37562

E612BR12

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

5,000

x 27,63646

=

138,18230

E81122B2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

10,000

x 22,17727

=

221,77270

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

2,000

x 30,00079

=

60,00158

Import

Coberta amb 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, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 37 i 70 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis de
color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

4,000

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

3,000

E89AQBP0 m2

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

30,000

x 13,80377

=

414,11310

E81128B2

E83QS163

Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de
coeficient de perforació, col·locada amb fixacions
mecàniques

5,000

x 37,73225

=

188,66125

E89AQBP0 m2

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

5,000

x 13,80377

=

69,01885

E5454A36

x 19,31500

=

38,63000

90,00237

=

576,60902

Coberta amb 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, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 37 i 70 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis de
color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

2,000

=

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 70x210 cm, preu alt, col·locada

1,000

x 226,78500

=

226,78500

EABGP762 u

m2

x 298,30460

E81128B2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

3,000

x 30,00079

E81122B2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

26,000

x 22,17727

Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

3,000

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

4,000

E5Z2F4LA

E612BR12

m2

m2

€

Import

Partides d'obra

Partides d'obra
E5454A36

Data: 11/12/18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-158

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

77,26000

894,91380

m2

EASA71M2 u
x 16,18781

=

48,56343

Subtotal:
x 27,63646

=

110,54584

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-160

Subtotal:

2.400,66881

2.400,66881

EAY1CC03

u

S2. Formació de tancament amb portes per a
instal·lació ACS i solar de buit aproximat d'obra de
2,75 m d'amplada i 2,20 m d'alçada. Les portes seran
de xapa d'acer galvanitzat i pintat i tindran les
perforacions requerides per la DF, així com els panys
reglamentaris i aniran fixades a l'estructura d'acer
pintat. La parets d'obra s'acabaran arrebossades. Les
portes tindran 3 frontisses, i la xapa superior fixe serà

Rend.: 1,000

1.312,22005

3,00 %

1.312,22005
1.312,22005
39,36660
1.351,58665
1.744,89

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la formació
del sostre de l'armari i la seva impermeabilització.
Partida totalment acabada i detallada segons plànols
de projecte.

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

226,78500

226,78500
6,80355

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

P-162
m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

17,000

x 22,17727

=

377,01359

E612BR12

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

5,000

x 27,63646

=

138,18230

E5Z2F4LA

m2

Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

4,000

x 16,18781

=

64,75124

Coberta amb 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, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 37 i 70 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis de
color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

4,000

Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix,
amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de
coeficient de perforació, col·locada amb fixacions
mecàniques

3,000

x 37,73225

=

113,19675

E89AQBP0 m2

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

15,000

x 13,80377

=

207,05655

EABGP762 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

2,000

x 298,30460

=

596,60920

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

4,000

E5454A36

E83QS163

E81128B2

m2

m2

m2

233,58855

Import

Partides d'obra
E81122B2

EB71COB01

u

Subministrament i col·locació de linia de vida en
coberta sobre aules formada per: Cable d'acer
inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer
inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats
amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta
per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i als
elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1 i tesat.

Rend.: 1,000

815,28

Unitats

Preu

Parcial

=

77,26000

EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

2,000

x 67,54658

=

135,09316

EB71UE40

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000

x 535,02445

=

535,02445

EB71UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

24,000

x 5,05917

=

121,42008

Subtotal:
x 30,00079

=

120,00316

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

791,53769

1.694,07279

COST EXECUCIÓ MATERIAL
S3. Formació d'armari per centraleta d'incendis de
buit aproximat d'obra de 0,7 m d'amplada i 2,2 m
d'alçada, amb 1 porta metàl·lica d'acer galvanitzat i
pintat. Partida totalment acabada i detallada segons
plànols de projecte.

u

1.744,89497

Rend.: 1,000

Unitats

EB71COB02

1.694,07279
50,82218

3,00 %

233,59

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EASA71M2 u

Subministrament i col·locació de linia de vida en
coberta sobre sala polivalent i despatxos formada per:
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1 i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i
tesat.

1,000

x 226,78500

=

226,78500

815,28382

Rend.: 1,000

Unitats
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 70x210 cm, preu alt, col·locada

791,53769

1.694,07279
P-163

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Import

791,53769
23,74613

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EAY1CC04

€

Partides d'obra
x 19,31500

Subtotal:

P-161

226,78500

1.328,05

Preu

Parcial

Partides d'obra
EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols

1,000

x 67,54658

=

67,54658

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P-399

EB71UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

30,000

x 5,05917

=

151,77510

EB71UE40

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

2,000

x 535,02445

=

1.070,04890

Subtotal:

1.289,37058

EQ71CC01

u

Moble Aula Bonsais, composat per 3 mòduls baixos
un d'ells amb calaix extraïble, i un altre mòdul
d'aigüera, de 90 cm d'alçària total, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el
taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de
partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm
d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per
instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral.
S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 2
de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de colors. Partida
acabada segons plànols de detall.

Rend.: 1,000

Unitats

1.289,37058

1.433,66

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.289,37058
38,68112

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-164

EB71COB03

u

Subministrament i col·locació de linia de vida en
coberta formada per: Cable d'acer inoxidable 316, de
10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat
per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb
element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i als
elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1 i tesat.

E86A5AC5

m2

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat
esmerilat i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm

1,000

x 31,35645

=

31,35645

EQ7126BF

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 149,97678

=

149,97678

EQ7116BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

3,000

x 143,80678

=

431,42034

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs,
col·locat amb suport i encastat al parament

2,400

x 324,64400

=

779,14560

1.328,05170

Rend.: 1,000

672,76

€

EQ5BU020 m
Unitats

Preu

Parcial

Import

Partides d'obra
EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000

x 67,54658

=

67,54658

EB71UE40

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000

x 535,02445

=

535,02445

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

10,000

EB71UC10

m

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.391,89917

1.391,89917
41,75698

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
x 5,05917

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

50,59170

653,16273

3,00 %

P-400

653,16273
653,16273
19,59488
672,75761

EQ71CC02

u

Moble per dispensari, composat per 3 mòduls baixos
de 60 cm un d'ells amb calaix extraïble, i un altre
mòdul baix de 90 cm i un mòdul d'aigüera, de 90 cm
d'alçària cadascun, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra
i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat
amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta
hidròfug de 22 mm,de 60 cm d'amplària, amb forat
per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb
faldó frontal i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de
cubells de reciclatge formats per 2 de 16 litres i 2 de 8
litres amb tapes de colors. Partida acabada segons
plànols de detall.

1.433,65615

Rend.: 1,000

Unitats

1.391,89917

1.900,49

Preu

Parcial

€

Import

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

muntants cada 60 cm
EQ5BU020 m

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs,
col·locat amb suport i encastat al parament

2,500

x 324,64400

=

811,61000

431,42034

EQ711A62

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2000 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers,
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

5,000

x 275,24502

=

1.376,22510

=

161,05302

EQ7116BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

2,000

x 143,80678

=

287,61356

=

149,97678

EQ5BU020 m

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs,
col·locat amb suport i encastat al parament

3,300

x 324,64400

=

1.071,32520

EQ7116BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

3,000

x 143,80678

=

EQ7119BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 161,05302

EQ7126BF

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 149,97678

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat
esmerilat i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm

1,000

m2

x 31,35645

=

31,35645

1.845,13179

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Moble Aula cuina, composat per 2 mòduls baixos, un
d'ells amb calaix extraïble i un mòdul d'aigüera, i
mobles alts per instal·lar elestrodomèstics, amb
portes d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316
de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre
tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60
cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat
per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol
perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge
formats per 4 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de
colors i dues cubetes per a utensilis. Partida acabada
segons plànols de detall.

E86A5AC5

m2

1.845,13179

2.736,49

€

Moble Aula cuina, composat per 3 mòduls baixos, un
mòdul per placa d'inducció, amb portes d'aglomerat
amb laminat estratificat, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat
a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa
d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit
esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de
fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb
forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta,
amb faldó frontal i sòcol perimetral. Partida acabada
segons plànols de detall.

2.656,78189
79,70346

3,00 %

2.736,48535

Rend.: 1,000

Unitats

2.656,78189

1.434,80

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EQ7116BF

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

3,000

x 143,80678

=

431,42034

EQ7126BF

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 149,97678

=

149,97678

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs,
col·locat amb suport i encastat al parament

2,500

x 324,64400

=

811,61000

EQ5BU020 m
Preu

Parcial

Partides d'obra
u

u

1.900,48574

Rend.: 1,000

Unitats
EQ7126BF

EQ71CC04

1.845,13179
55,35395

3,00 %

2.656,78189

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-402

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EQ71CC03

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-401

Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

E86A5AC5

Data: 11/12/18

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat
esmerilat i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb

1,000

x 149,97678

=

149,97678

Import

Subtotal:
x 31,35645

=

31,35645

1.393,00712

1.393,00712

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.393,00712
41,79021

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-485

FR68CM03

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera
qualitat segons NTJ, tipus Trachelospermum
jasminoides de 150/175 cm d'alçària i tres branques
com a mínim entutorada, en contenidor de 5 l, amb
mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes,
l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas
d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra. Les enfiladisses
es trauran dels seus suports, s'estiraran,
desenredaran i fixaran al suport definitius amb
grapes o filferro

Plantació d'enfiladissa de 125/50 cm en contenidor de
3 litres amb mitjans manuals. Inclou la distribució de
la planta, l'obertura del clot de plantació, la formació
de l'olla de reg, els primers regs manuals, tall de la
manta antiherbes si s'escau, el reperfilat, la reparació
del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus
suports, s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport
definitiu amb grapes o filferro.

1,000

x 5,51957

=

5,51957

FR2GU020 u

Excavació de clot de plantació de dimensions
0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics

1,000

x 1,91575

=

1,91575

BR4DCM04 u

Handerbergia violacea de 100/125 cm d'alçària i tres
1,000
branques com a mínim entutorada, en contenidor de 3
l

x 13,59000

=

13,59000

FR6BUZ90

u

1.434,79733

Rend.: 1,000

18,46

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Trachelospermum jasminoides de 150/175 cm
d'alçària i tres branques com a mínim entutorada, en
contenidor de 5 l

x 10,49000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,49000

10,49000

10,49000

P-487

FRA5CM02

m2

Partides d'obra
FR2GU020 u

Excavació de clot de plantació de dimensions
0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics

1,000

x 1,91575

=

1,91575

FR6BUZ90

Plantació d'enfiladissa de 125/50 cm en contenidor de
3 litres amb mitjans manuals. Inclou la distribució de
la planta, l'obertura del clot de plantació, la formació
de l'olla de reg, els primers regs manuals, tall de la
manta antiherbes si s'escau, el reperfilat, la reparació
del reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus
suports, s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport
definitiu amb grapes o filferro.

1,000

x 5,51957

=

5,51957

u

FR6BUZ30
7,43532

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera
qualitat segons NTJ, Handerbergia violacea de
100/125 cm d'alçària i tres branques com a mínim
entutorada, en contenidor de 3 l, amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes,
l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas
d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra. Les enfiladisses
es trauran dels seus suports, s'estiraran,
desenredaran i fixaran al suport definitius amb
grapes o filferro

u

7,43532
17,92532
0,53776

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

30,93

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FR68CM04

Subministrament i plantació d'arbust de port gran a
triar,tipus Pistacea lentiscus a similar, de primera
qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 L, i a raó de
2 uts per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat
previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent
alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes
si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de
reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas
d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra.

21,65608

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra

Subtotal:

P-486

21,02532
0,63076

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

13,59000

Import

Materials
BR4DCM03 u

13,59000

Rend.: 1,000

Plantació d'espècie vegetal en contenidor de 2-3 litres
amb mitjans manuals. inclou la distribució de la
planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de
l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat,
tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del
reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra

2,000

x 2,75979

=

5,51958

18,46308

FR2GU020 u

Excavació de clot de plantació de dimensions
0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics

2,000

x 1,91575

=

3,83150

€

BR49CM02 u

Viburnum lucidum C10l 60/80

2,000

x 10,34000

=

20,68000

21,66

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-488

Unitats

Preu

Parcial

Import

FRA5CM03

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà a
triar, tipus Westringia fruticosa, Hebe inspiration,
Myrthus communis compacta, de primera qualitat
segons NTJ, en contenidor de 3 L, i a raó de 4 uts per
m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del
terreny,
l'adobat amb adob mineral de lent

Rend.: 1,000

20,68000

3,00 %

20,68000
30,03108
0,90093
30,93201
26,16

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/12/18

Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes
si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de
reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas
d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Partides d'obra
FR6BUZ30

u

BR4ECM03 u

Plantació d'espècie vegetal en contenidor de 2-3 litres
amb mitjans manuals. inclou la distribució de la
planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de
l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat,
tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del
reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra

4,000

x 2,75979

=

11,03916

Arbust mitjà de primera qualitat segons NTJ, en
contenidor de 3 L,

4,000

x 3,59000

=

14,36000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,36000

25,39916
0,76197

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-489

FRA5CM04

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port petit,a
triar, tipus Rosmarinus officinalis postratus o
Dimorphoteca, de primera qualitat segons NTJ, en
contenidor de 1 L, i a raó de 9 uts per m2 amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat
amb adob mineral de lent alliberament per
plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la
planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau,
l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas
d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra.

14,36000

26,16113

Rend.: 1,000

26,33

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
FR6BUZ30

u

BR4ECM04 u

Plantació d'espècie vegetal en contenidor de 2-3 litres
amb mitjans manuals. inclou la distribució de la
planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de
l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat,
tall de la manta antiherbes si s'escau, la reparació del
reg de goteig en cas d'averia i el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció
de l'obra

6,000

x 2,75979

=

16,55874

Arbust petit en contenidor de 1l

6,000

x 1,50000

=

9,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,00000

3,00 %

9,00000
25,55874
0,76676
26,32550
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ANNEX 13 – FITXA DE JUSTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES DEL DB SU PER DONAR
COMPLIMENT A LES EXIGÈNCIES DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

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

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

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

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

✔

✔

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

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

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:
✔

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

✔

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

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

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

✔

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

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

Referència de projecte
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EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

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

Itineraris

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

PARÀMETRES
GENERALS

1/5

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

✔

 Amplada:  0,90 m

- Paviment: és no lliscant

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

DB SUA / D135/95

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

✔

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

 Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

juliol de 2010

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

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

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

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

✔

 Amplada:  0,90 m
 Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

✔

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

✔

 Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
 Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

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

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

- Portes de vidre:

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

GRAONS

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

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

Referència de projecte
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✔

✔

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

✔

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

✔

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

✔

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

✔

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

✔

✔

 No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.
2/5

Itineraris

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

- Pendents - longitudinal:

- transversal:

- Trams:

- Replans:

✔

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

- Pendents

S’admet d 2% en rampes exteriors

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

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

- Trams:

✔

- Replans:

✔

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

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

d 2%

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa
- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

✔

✔

- Trams:

- Replans:

juliol de 2010

RAMPES

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

DB SUA / D135/95

Oficina Consultora Tècnica. COAC

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

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

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

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte
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- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

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

✔

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

3/5

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC
juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

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

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

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

Itineraris

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

ASCENSOR

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

 Dimensions
cabina

✔

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

✔

DB SUA / D135/95

✔

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

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

- Dimensions
cabina:

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

✔

- Portes:

✔

- Dimensions
cabina:

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

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

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

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

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

- Botoneres:

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

- Passamans:

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

- Passamans:

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

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

Referència de projecte

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

Nou Centre Cívic La Guàrdia

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

- de la cabina: són automàtiques
 del recinte: podes ser automàtiques o manuals
- amplada: t 0,80 m.

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

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

✔

✔

4/5

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

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

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

DB SUA / D135/95

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

Escales. Configuració

Escales. Configuració

t 1,00 m

- Amplada

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

- Graons:

✔

- estesa, E t 0,30m

- Altura de pas t 2,10 m

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- Graons:

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- estesa, E t 0,28m

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
✔

- Replans:

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

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m

✔

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

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

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

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

Nou Centre Cívic La Guàrdia

- Amplada
- Altura de pas
- Graons:

5/5

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
-  1,00m si comunica amb una zona accessible
t 2,20 m

- frontal 0,13  F  0,175m

- estesa, E t 0,28m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)
- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

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

- els graons no tenen ressalts (bocel)

- Trams:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)

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

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- estesa, E t 0,30m

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

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- frontal F  0,16m

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

- nombre de graons seguits  12.

- Replans:

t 1,00 m

- Amplada

✔

- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

ESCALES

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible
t 2,20 m

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

juliol de 2010

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

- Altura de pas

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

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

✔

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- Amplada

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)

juliol de 2010

ESCALES

✔

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

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

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

( no h ab i ta tg e)

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

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

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

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

Nou Centre Cívic de la Guàrdia; Sant Vicenç dels Horts
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ANNEX 14 – VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE HE0 I CTE HE1

Annex 14 – Verificació del compliment del CTE HE0 i CTE HE1
S’adjunta informe del programa HULC

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nombre del edificio

PROJECTE D'UN CENTRE CÍVIC DE LA GUARDIA A SANT VICENÇ DELS
HORTS
DE
LA PAU

Dirección
Municipio

Sant Vicenç dels Horts

Provincia
Zona climática
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

Código Postal

-

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

C2

Año construcción

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Posterior a 2013

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

-

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

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

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Fecha
Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

20/12/2017

Firma del técnico verificador

Bloque completo
Vivienda individual

Anexo I.
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Joan Gonzalez Gou

Razón social

NIF/NIE

Razón Social

NIF

38491107D

Trafalgar 10 2 2

Municipio

Barcelona

Código Postal

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma Cataluña

info@energgia.cat

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Registro del Organo Territorial Competente:

-

Domicilio

e-mail:

Descripción de las características energéticas del edificio.

08010
932683807

Ingeniero industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

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

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

Ahorro mínimo (%)

41,15

25,00

20,85

11,57

29,35

83,94

41,39

70,33

Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable**
B

A
139,09
Ahorro mínimo

Sí cumple

254,06

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Fecha
Ref. Catastral

20/12/2017
-

Fecha
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Ref. Catastral

20/12/2017
-
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Generadores de calefacción

Nombre
RXY20T
RYY8QT8_I_DAHU1

Superficie habitable (m²)

720,46

Imagen del edificio

Potencia
nominal (kW)

Tipo
Unidad exterior en
expansión directa
Expansión directa aireaire bomba de
calor

Rendimiento
Estacional (%)

63,00

83,00

25,00

83,00

Tipo de Energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r
ElectricidadPeninsula Usuario
r

Generadores de refrigeración

Plano de situación

Nombre
RXY20T
RYY8QT8_I_DAHU1

Potencia
Nominal (kW)

Tipo
Unidad exterior en
expansión directa
Expansión directa aireaire bomba de
calor

Rendimiento
Estacional (%)

56,00

254,00

22,40

254,00

Tipo energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r
ElectricidadPeninsula Usuario
r

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre

Potencia
Nominal (kW)

Tipo

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
RESISTENCIA_ELECTRICA
Cerramientos opacos

6,00

Caldera eléctrica o de
combustible

Rendimiento
Estacional (%)
90,00

Tipo energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
Nombre

Superficie
(m²)

Tipo

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Coberta ajardinada

Cubierta

164,80

0,25

Usuario

Coberta Grava

Cubierta

299,45

0,27

Usuario

Terra

Suelo

464,25

0,80

Usuario

Fachada NO

Fachada

102,91

0,68

Usuario

Fachada NO

Fachada

14,15

0,68

Usuario

Fachada NO

Fachada

14,09

0,68

Usuario

Fachada NE

Fachada

50,60

0,66

Usuario

Fachada NE

Fachada

0,85

0,66

Usuario

Fachada SE

Fachada

3,71

0,43

Usuario

Fachada SE

Fachada

60,59

0,43

Usuario

Fachada SE

Fachada

1,85

0,43

Usuario

Fachada SO

Fachada

48,16

0,63

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia Factor
Solar
(W/m²K)

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

Ventana

Hueco

24,42

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Ventana

Hueco

19,29

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Ventana

Hueco

65,95

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Ventana

Hueco

19,19

2,21

0,69

Usuario

Usuario

Puerta

Hueco

4,47

2,36

0,64

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Fecha
Ref. Catastral

20/12/2017
-

Nombre del espacio

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

7,88

1,30

346,15

P01_E02

11,34

1,70

264,71

P01_E03

10,90

2,10

214,29

P01_E04

10,90

2,14

210,28

P01_E05

7,28

2,70

55,56

P01_E06

7,28

2,70

55,56

P01_E07

6,22

1,10

409,09

P01_E08

6,44

1,15

391,30

P01_E09

6,44

1,15

391,30

P01_E10

6,44

1,15

391,30

P01_E11

6,44

1,15

391,30

P01_E12

6,85

1,92

234,38

P02_E01

7,88

1,30

346,15

P02_E02

11,34

1,70

264,71

P02_E03

10,90

2,10

214,29

P02_E04

10,90

2,10

214,29

P02_E05

6,22

1,10

136,36

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

88,23

noresidencial-12h-media

P01_E02

17,81

noresidencial-12h-media

P01_E03

11,73

noresidencial-12h-media

Fecha
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Potencia instalada (W/m²)

P01_E01

Ref. Catastral

20/12/2017
-
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E04

12,25

noresidencial-12h-media

P01_E05

10,89

noresidencial-8h-baja

P01_E06

32,34

noresidencial-8h-baja

P01_E07

126,19

noresidencial-12h-media

P01_E08

31,36

noresidencial-12h-media

P01_E09

30,10

noresidencial-12h-media

P01_E10

29,92

noresidencial-12h-media

P01_E11

30,53

noresidencial-12h-media

P01_E12

42,88

noresidencial-12h-media

P02_E01

88,23

noresidencial-12h-media

P02_E02

17,81

noresidencial-12h-media

P02_E03

11,73

noresidencial-12h-media

P02_E04

12,25

noresidencial-12h-media

P02_E05

126,19

Fecha
Ref. Catastral

noresidencial-8h-baja

20/12/2017
-
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ANNEX 15 – JUSTIFICACIÓ DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

El solar on s’ubica el present projecte actualment segons MPGM PERI “La Guàrdia” consta
de una zona de 7b Esportiu de 1.494,00 m2 que correspon a la Pista Poliesportiva, i una
zona de 6b de 2.945 m2.
En data Juliol de 2017 l’Ajuntament redacta una Modificació Puntual del PGM a la Plaça de
la Pau per convertir 2.202,oo m2 de 6b a 7b. Aquesta Modificació va ser aprovada
provisionalement i en la data de tancament d’aquest Projecte Executiu està pendent de
l’Aprovació Definitiva.
En plànol de l’esmentada Modificació s’adjunta a continuació.
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ANNEX 16 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX 16 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX 17 – JARDINERIA
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ANNEX 17 – ANNEX DE JARDINERIA

PLANTACIONS
El present projecte de jardineria defineix les noves plantacions i el tractament de la vegetació
existent del entorns del nou centre cívic de La Guardia, a la Plaça de la Pau, a Sant Vicenç dels
Horts

Guia per determinar la zona de protecció de l’arbre, adaptat de Matheny and Clark, 1998 i de
British Standars Institute.
Si el pas de maquinaria és imperatiu i no hi ha alternatives, s’han de definir uns passos específics
on pugui circular la maquinaria. En aquests accessos s’ha de protegir el sòl de la compactació amb
planxes o amb 20 cm de triturat de fusta o de graves per tal de repartir les carregues de les
màquines que passen. A banda de la protecció del sòl radicular, també s’han de protegir els troncs
de les cops que puguin rebre, amb taulons de fusta.
Les espècies i diàmetres de protecció dels arbres a preservar, són els següents:

La vegetació existent és preservarà i es plantaran noves arbustives en els parterres que es
generen. S’han tingut en compte les particularitats del lloc i de l’obra amb aquest objectiu.
1.

Actuacions a l’arbrat existent

La vegetació existent és molt important i s’ha de garantir la supervivència dels arbres més propers
a l’actuació. Es defineix la zona de protecció de l’arbre, que és l’àrea essencial per a conservar les
arrels i per tant la salut i l’estabilitat futura de l’arbre.
Aquesta zona es marcarà en obra amb un tancament a la fi de no malmetre les arrels dels arbres
en cap cas. La seva mida es calcula en funció de l’espècie, la mida i l’edat. En aquesta zona no s’ha
de passar amb cap màquina, fer cap rasa, ni canviar de cota.
En el present projecte, s’han definit i marcat aquestes zones de protecció en un plànol, a partir de
la proposta dels British Standars Institute. En el pressupost s’ha contat l’amidament de tanca que
garanteixi la seva protecció al llarg de l’obra.

Metres per
Tolerància de
Edad relativa Perímetre de centímetre Radi de
Numero
Espècie
l'especie als danys
de l'arbre
tronc
de diàmetre protecció
en construcció
del tronc
1
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
120
0,12
4,6
2
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
113
0,12
4,4
3
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
99
0,12
3,8
4
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
126
0,12
4,9
5
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
90
0,12
3,5
6
Cercis siliquastrum
Mitjana
Adult
46
0,12
1,8
7
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
98
0,12
3,8
8
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
66
0,12
2,6
9
Tipuana tipu
Mitjana
Adult
112
0,12
4,3
10
Olea europaea
Alta
Adult
150
0,09
4,3
11
Ailanthus altissima
Alta
Adult
73
0,09
2,1
12
Albizia julibrissim
Mitjana
Adult
65
0,12
2,5
13
Cercis siliquastrum
Mitjana
Jove
12
0,09
0,4
14
Albizia julibrissim
Mitjana
Adult
82
0,12
3,2
15
Albizia julibrissim
Mitjana
Adult
95
0,12
3,7

En el projecte actual trobem dues casuístiques, zones en les que es preveu que es puguin
preservar les arrels, sense actuacions d’obra civil important i zones on s’han de fer actuacions que
possiblement implicaran afectacions radiculars.
1.1 Zones sense actuacions en l’espai de protecció radicular
Són sobretot els arbres de la plaça de la Pau més allunyats de la zona d’actuació.
Per tal de preservar la integritat d’aquests arbres, que tenen moltes arrels superficials descalçades,
el projecte no preveu cap actuació d’obra civil més que fer unes petites escales per salvar el
desnivell i pavimentar l’accés de l’entrada a la plaça.
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Per millorar la salut dels arbres, s’emplenarà de triturat de fusta la base dels troncs, que és el
material que més ajuda al desenvolupament radicular.

En cas de tenir que actuar irremeiablement en la zona de protecció per exigències del projecte, o
en el cas de trobar arrels encara que estiguin més lluny de la zona de protecció radicular, cal tenir
les següents precaucions.

1.2 Zones amb actuacions en l’espai de protecció radicular
Sempre que es facin treballs en la zona de protecció radicular, cal valorar molt bé l’estabilitat dels
arbres. Quan es treuen els paviments, canvien les condicions de pes sobre les arrels i els arbres
poden tombar amb facilitat, depenent de les espècies i del sistema radicular propi de cada
exemplar. En arbres torts, cal apuntalar tots els arbres abans de treure els paviments.
Actualment, al costat de la zona d’actuació, ja es troben arrels superficials que cal preservar de la
compactació del pas de la maquinaria.

Els enderrocs i excavacions fetes en l’espai de protecció radicular, s’han de fer manualment.
L’excavació amb aigua/aire a pressió permet examinar les arrels i determinar on són. Aquest tipus
d’excavació també permet obrir rases i passar els tubs i cables per sota o al voltant de les arrels.
Tot i això, aquestes eines poden fer malbé les arrels si no s’utilitzen amb cura. Cal utilitzar un
sistema per a buidar l’excés d’aigua si s’utilitza aigua a pressió.
Protecció d’arrels
Quan s’identifiquin arrels superiors a 2,5 cm de diàmetre cal analitzar quin tipus d’arrels són. Si són
arrels estructurals, no es poden tallar ni fer malbé, s’han de protegir.
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Hi ha diferents propostes per compatibilitzar les arrels amb la construcció de nous paviments. En
aquests projecte, proposem fer una protecció amb espuma de poliuretà i mallazo per reduir el
guix del formigó. Si l’arrel encara és més superficial, es protegirà amb planxa metàl·lica.

Canvis de cota
Si es possible, cal no reduir l’alçada en la zona crítica de les arrels. Afegir substrat tocant al tronc
de l’arbre també pot perjudicar-lo seriosament.
Si no hi ha més remei, s’afegirà un substrat de textura grollera que mantenen la permeabilitat i per
tant són els materials preferibles. Si es considera necessari en funció de les arrels reals que es
trobin, es pot instal·lar un sistema d’aeració del sòl format per un conjunt de línies divergents que
comencen a prop del tronc fins a la línia de degoteig. Aquestes línies seran tubs de drenatge
corrugats.
Sempre s’ha d’utilitzar maquinaria poc pesada per aquest tipus d’operacions per tal de minimitzar
l’afectació.

Font: Reducing Infrastructure Damage By Tree Roots. L.R. Costello. K.S. Jones

Salut de l’arbre

Poda d’arrels

Afegir mulch a la zona de protecció ajuda a conservar la humitat, moderar la temperatura,
eliminar la competència radicular amb altres plantes, procura l’aparició de microorganismes i
protegeix el sòl de la compactació.

Sempre que s’hagin de podar arrels de més de 2,5 cm de diàmetre, aquestes s’han de tallar i no
han de quedar trencades. Hi ha tres mètodes de podar arrels:
- Excavació del sòl amb mètodes d’aire/aigua a pressió seguit d’una poda selectiva d’arrels.
- Tallar per una línia predeterminada utilitzant una eina especial per a tallar arrels.
- Excavació mecànica i poda de les arrels que quedin exposades.
Les eines de poda d’arrels (com el Dosko o Vermeer Root Pruner) són més ràpides que fer rasses
manuals i procuren un tall net de les arrels. Tot i això aquests mètodes tallen indiscriminadament i
no permeten l’elecció dels punts de tall en les arrels importants.
La poda després de l’excavació mecànica que provoca el trencament de les arrels és el mètode
menys desitjable. Si s’utilitza, cal tallar totes les puntes de les arrels malmeses.
Com més lluny del tronc es tallin les arrels millor. Els talls que es realitzin molt a prop del tronc
poden comprometre l’estabilitat de l’arbre fins al punt de replantejar la possibilitat d’eliminació de
l’arbre.

Cal prioritzar el seguiment de l’arbre en el lloc. S’ha de prestar especial atenció als danys a l’arbre,
la humitat i el reg del sòl, el color de les fulles, la densitat de la copa, la decoloració del tronc i
l’aparició de plagues. Les branques que es trenquin s’hauran de podar.
És necessari continuar el seguiment després de la finalització de l’obra.
1.3 Eliminació d’arbrat
Hi ha una sèrie d’arbres que cal eliminar per poder construir el projecte. S’han definit per mides i
identificat en el plànol d’arbrat existent.
Els arbres a eliminar s’esporgaran prèviament i es trauran les soques a l’hora que el tronc, sense
talar. Les branques inferiors a 30 cm de diàmetre es trituraran “in situ” i el producte obtingut
s’aprofitarà en el mateix parc. Els troncs i soques es portaran a abocador autoritzat.

2.

Descripció de l’actuació

Alternatives a les rases
Les màquines per foradar que realitzen túnels sota el sistema radicular i permeten d’instal·lació de
tubs i cables sense afectar les arrels són una bona alternativa a les rases. Si és possible, aquest
sistema s’ha d’utilitzar fora de la línia de protecció de l’espai radicular de l’arbre, ja que es
necessita fer un forat d’entrada. L’excavació s’ha de realitzar entre 0,6 i 1m per sota de la
profunditat de les arrels.
L’excavació no pot passar sota el tronc de l’arbre, la distancia a la que ha de passar ve determinada
pel diàmetre del tronc. La distancia de la rasa ha de ser 12 vegades el diàmetre del tronc.

Es generen uns parterres nous, al costat del camp de futbol existent, al costat de l’edifici i a
l’entrada de la plaça. En el parterre més gran, recolzat sobre el mur existent del camp de futbol i
aprofitant la serva tanca, es planten unes enfiladisses de fulles persistents i floració important.
Es proposa la Hardenbergia violacea i el Trachelospermum jasminoides com enfiladisses
persistents, vividores i que floreixen de manera espectacular, en lila a finals d’hivern la primera i
molt olorosa al mes de maig la segona.
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Hardenbergia violacea

Trachelospermum jasminoides
El parterre inclinat que es genera amb les rampes d’accés es plantarà amb una barreja
mediterrània de ports diferents. Aquestes plantes pateixen amb el trepig de les persones i els
gossos, però en aquest cas estarà protegit per la tanca del camp de futbol i un peu de talús aixecat,
que a banda de disminuir la pendent, dificultarà l’accés.
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Al fons del parterre aixecat i al costat de les enfiladisses es plantarà amb un arbust alt persistent
(Pistacea lentiscus).
Davant es plantaran arbusts mitjans més neutres, com són la Westringia fruticosa, Hebe inspiration
i Myrthus communis compacta.

Hebe inspiration

Westringia fruticosa

Myrthus communis compacta
Finalment en primer pla i en els altres parterres d’entrada a la plaça, es plantaran plantes petites:
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FACTORS QUE CAL CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Origen climàtic Tipus de
fullatge
zona
caduc
tem
perada
o
freda

G

(mesos)
Tipus de
presentació
arrel nua

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

pa de terra
contenidor

persistent

pa de terra

caduc o

pa de terra

persistent

contenidor

zona càlida

palmeres

pa de terra

Ges pes

fredes

llavor

contenidor
zona càlida

Contenidor

Rosmarinus officinalis postratus

gleva
Recomanable
Pos sible

4

Pla de control de qualitat

La DF revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà, si ho creu necessari, els
albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport
fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin.
No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni
tampoc mides inferiors a les requerides en el projecte.

Osteospermum ecklonis
3

Calendari de plantacions

Totes les plantes es subministraran en contenidor. Les dates genèriques de plantació són:

La EC haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop
acceptat, i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions
Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les característiques corresponents.
Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m3 per tal de comprovar que el
drenatge es suficient. En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions
corresponents.
5

Pla de manteniment i conservació de l’arbrat

Cal regar les plantes fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la
plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament, caldrà realitzar el regs
manualment, amb mànega o cisterna.
Si es necessari, es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. Si el projecte contempla
l’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en bones condicions i reposarlo quan calgui. Es realitzaran tots els tractaments fitosanitaris adients i necessaris per controlar les
plagues i malures.
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Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. En concret els arbres
disposaran d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment.
El manteniment dels arbres existents inclosos en l’àmbit de l’obra, sempre és a càrrec de la
constructora, fins la recepció de l’obra. Aquest manteniment inclou el reg, l’esporga i els
tractaments fitosanitaris que calguin.
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ANNEX 18 – REG
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ANNEX 18 – ANNEX DE XARXA DE REG I ABASTAMENT D’AIGUA PEL REG

1.

aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o Ks). En les zones ornamentals i jardins
s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i una altra segons el
microclima esperat (Kmc).

Introducció
La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels jardins són els següents:

El present projecte de reg dissenya el conjunt d’instal·lacions que garanteixen l’aportació d’aigua a
les noves plantacions dels entorns del centre cívic de La Guardia, a Sant Vicenç dels Horts.
2.

Descripció de l’actuació. Selecció del sistema de reg en funció del tipus de plantacions

L’actuació genera tres parterres, que es regaran per degoteig.
El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació, en aquest cas el sistema que
optimitza l’aigua i facilita la gestió és el reg automàtic per degoteig.
El reg està automatitzat, com només es un sector, s’utilitzarà un programador de piles autònom.
S’utilitzen elements de reg homologats de la gamma professional. Les instal·lacions hidràuliques
per a reg es realitzen amb canonada de polietilè i d’ús alimentari.
El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació:
En el present projecte es preveu la implantació de:
•

Factor espècie (Ks) Depèn de les necessitats de cada espècie, en cas de barreja es considera
sempre el de la més exigent.

109 m2 arbusts, enfiladisses i entapissants.

Mínim
0
0,1
0,4
0,7

Molt baix
Baix
Moderat
Elevat

Màxim
0,1
0,3
0,6
0,9

Consideren les necessitats de les plantes en el moment de la implantació, entre moderades a altes
(0,6), malgrat en el futur les mateixes baixaran.
Factor densitat (Kd) Depèn del grau cobriment de les cobertes de vegetació, els valors
s’estableixen amb els criteris següents:
Baix: per plantacions d'un tipus: arbres amb menys del 60% de coberta de vegetació. Arbusts i
entapissants < 90%. A estimar entre el 0,5 i el 0,9. Les plantacions de varius tipus han de tenir
valors més grans que els d'un tipus

Les arbustives i les entapissants es regaran amb una graella de degoteig, utilitzant canonades amb
degoters integrats autocompensants i autonetejables, amb sistema antisucció, per tal d’assegurar
un cabal uniforme al llarg de la línia i la funcionalitat al llarg del temps.

Moderat: Plantacions d'un tipus: arbres amb 60-100% de coberta de vegetació. Arbusts i
entapissants de 90 a 100%. Per les plantacions de varis tipus que en tinguin un clarament
dominant amb els valors anteriors.

3.

Elevat: Quan hi ha varis tipus de vegetació i varies capes. Als valors oscil·len entre 1,1 i 1,3

Disseny agronòmic

La disponibilitat i reserva d’aigua en el sòl o substrat que exploren les arrels de les plantes ha de
ser suficient per compensar les pèrdues per transpiració. Si hi ha un desequilibri i la sortida d’aigua
és superior a l’entrada, les plantes pateixen els efectes de la manca d’aigua o estrès hídric. Per
tant, l’aigua que es perd per evaporació és la que s’ha de reposar amb el reg perquè puguin
realitzar les seves funcions vitals de nutrició i desenvolupament.
Regar és subministrar aigua a les arrels de les plantes per tal de satisfer les necessitats que no són
cobertes per la pluja. Per a calcular aquesta necessitat d’aigua en un mes concret es tenen en
compte les següents dades mensuals:
-

Pluviometria
Evapotranspiració de referència d’aquell cultiu (ET0)
Coeficient de cultiu de la planta (Kc)

Les necessitats d’aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en
laboratori i en estudis de camp, mesurant la pèrdua d’aigua per les plantes (Eto) i corregint

D’entrada es consideren unes necessitats moderades (1), ja que inicialment, en tant que no es
desenvolupen les plantes, no estan prou denses.
Factor microclima (Kmo)
Depèn de les condicions orogràfiques particulars de la plantació, els
valors s’estableixen amb els criteris següents:

Baix
Moderat
Elevat

Mínim
0,5
1
1,1

Màxim
0,9
Zones en ombra o protegides del vent
Condicions de camp obert sense vent
1,4
Zones fonts de calor, paviments o ventades

En aquest cas es consideren unes necessitats elevades (1,2), ja que es tracta de plantacions en
zona pavimentada i sovint hi ha corrents d’aire al costat del riu.
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Per determinar la necessitat real d’aigua en un moment determinat, cal descomptar la pluja
efectiva, que és l’aigua retinguda a la capa de les arrels en relació a la pluja caiguda. Depèn de les
característiques del terreny i de la precipitació:

La pluviometria per la graella de degoters integrats de cabal 2,3 l/h cada 50 cm amb separació de
línies cada 40 cm és de 11,5 mm/h. Per raons constructives, el tub de degoteig de les alineacions
viaries sempre és com a mínim de 40 mm.

Quan la precipitació és major que 75 mm, Pluja efectiva =0,8P-25
Quan la precipitació és menor que 75 mm, Pluja efectiva =0,6P-10
Es determina d’altra banda les dosis de reg màximes admeses en funció de la permeabilitat del
terreny, la pendent i de la fondària de les arrels, que seran incrementades segons l’eficiència del
sistema de reg i de la necessitat de rentar el perfil del sòl.

0,6
1
1,2

Factor moderat, el de les espècies més exigents
Factor moderat. Coberta
Arbusts ivegetal
entapissants
del 100%
de 90 a 100%.
Factor elevat. Condicions de camp obert al costat del riu

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DEC

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Factor densitat

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Factor microclima

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Etc (mm/dia)

0,50

0,86

1,22

1,66

2,30

2,81

3,67

3,46

2,23

1,51

0,86

0,58

Etc (mm/mes)

15,6

25,9

37,9

49,7

71,4

84,2

113,8

107,1

67,0

46,9

25,9

17,9

663

0,8

-14,3

-19,1

-29,1

-47,2

-71,4

-110,6

-77,5

-27,8

4,3

9,3

2,1

-397

Determinació de les dosis de reg
Aigua
RFu (%)
útil (%)
9,0

3,6

Arrels
20 cm
9,0

Perme.
mm/h

Dosi
màx

16,0

9,0 mm/reg

Freqüència del reg al llarg de l'any
GEN

Freqüència

FEB

MAR
3

ABR
5

MAI
6

JUN
8

10

JUL
13

AGO
12

SEP

OCT
8

NOV

DEC

TOTAL
65

Necessitats brutes de reg

4.

11,5

Total

Dosi
9,00

Rentat
10%

Efic
90%
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Escomeses

Control del reg

7.

Control de qualitat

Es demanaran certificats de qualitat dels materials utilitzats. Un cop finalitzat el sistema de reg es
realitzarà una prova d’estanqueïtat i una prova de pressió per tal de comprovar que la xarxa
funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el Plec de Condicions Tècniques.
Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de Condicions Tècniques, la de pressió com a mínim
a 8 Kg i la d’estanqueïtat a 6 Kg.

* Mètode precipitació fiable FAO

Degoters

50x40

Com només hi ha una electrovàlvula, es controlarà amb un programador autònom de piles, tipus TBos.

0,60

SISTEMA

109

Q (m3/h)

MITJ

0,60

GESPA

Sector barreja mediterrània

6.

Factor espècie

Franc-sorrenca

pluviometria

Es demanarà una escomesa nova de 2,5 m3, al costat del nou edifici.

Determinació de les necessitats netes de reg

TEXTURA

marc

5.

Dades generals
Factor espècie
Factor densitat
Factor microclima

Necessitats netes reg

m2

La pressió mínima de funcionament dels degoters s’estableix en 0.5 atm, el desnivell màxim admès
dins de cada sector de 5 m i la diferència de pressió entre el punt més favorable i el més
desfavorable en cada sector del 20%. La velocitat màxima admesa és de 1.5 m/s.

NECESSITATS DE L’ARBUST I ENTAPISSANTS

GESPA

Degoteig parterres

D real
11,00 mm/reg

Disseny hidràulic

Els sectors es dimensionen en funció del sistema de reg i del cabal que proporciona l’escomesa.
Es defineix 1 sector de reg d’arbustiva. Les mides de les escomeses existents i el dimensionat dels
tubs principals són suficients per subministrar els cabals necessaris.

1,25
1,25
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ANNEX 19 – FULL DE VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 21/2006, DE 14 DE
FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA
EN ELS EDIFICIS
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DG Documentació gràfica projecte executiu
DG

Documentació gràfica general

DG.U

Definició urbanística i d’implantació

DG.U.01
DG.U.02

Plànol de situació
Plànol d’emplaçament
Plànols urbanístic i parcel·lari
DG.U.03
Plànol topogràfic de la parcel·la
Estat actual
Planta edifici existent
Planta general i dades clavegueram
Seccions I
Seccions II
Proposta
DG.U.08
Planta general
DG.U.09.1
Seccions generals I
DG.U.09.2
Seccions generals II
Enderrocs i Obra Nova
DG.U.10.1
Enderrocs Planta general
DG.U.10.2
Enderrocs Edifici existent i grades
DG.U.10.3
Obra Nova Planta general
DG.U.11
Superposició Estat Actual - Proposta
DG.U.04
DG.U.05
DG.U.06
DG.U.07

DG.C.16.2
DG.C.16.3
DG.C.17
DG.C.18

DG.M0 Mobiliari
DG.MO.01
Planta i seccions Cuina
DG.MO.02
Planta i seccions Aula Bonsais i Dispensari.

DG.UE

DG.A.06
DG.A.07
DG.A.08

Definició arquitectònica de l’edifici
Plantes
Planta baixa
Planta sota-coberta
Planta coberta
Alçats
Alçats NE i SO
Alçats NO i SE
Seccions
Seccions S5 i S6
Seccions S7 i S8
Seccions S9 i S10

DG.C

Sistemes Constructius

DG.A.01
DG.A.02
DG.A.03
DG.A.04
DG.A.05

Sistemes envoltant i acabats exteriors
Plànols de façanes, murs i terres
Seccions constructives i detalls
DG.C.01
Secció constructiva I
DG.C.02
Secció constructiva II
DG.C.03
Detalls de façana
DG.C.04
Estudi de façana
Plànols de cobertes
DG.C.05
Planta coberta
DG.C.06
Detalls coberta
Fusteries d’alumini
DG.C.07
Fusteries d’alumini exteriors i interiors
DG.C.08
Detalls fusteries d’alumini i senyalització
Lames i Revestiment de Xapa
DG.C.09
Lames. Quadre, referències i detalls
Serralleria
DG.C.10.1
Serralleria I. Quadre, referències i detalls
DG.C.10.2
Serralleria II. Quadre, referències i detalls

Sistema de compartimentació i acabats interiors
Materials i referències
DG.C.11
Planta baixa
DG.C.12
Planta sota-coberta

DG.C.13
DG.C.14
DG.C.15.1
DG.C.15.2
DG.C.15.3
DG.C.16.1

Detalls
Divisòries interiors, Mampares
Alçats Mampares I
Alçat Mampares II
Divisòries Mampares I
Divisòries Mampares II
Divisòries Mampares III
Portes Mampares I

Urbanització dels espais exteriors

Plànols d’urbanització
DG.UE.01
Planta general
DG.UE.02
Detalls
DG.UE.03
Jardineria
Sistemes de Instal·lacions
DG.UE.04
Planta Electricitat / Aigua / Sanejament
DG.UE.05
Planta reg

DG.E
DG.A

Portes Mampares II
Portes Mampares III
Serveis Públics
Aula tipus

Sistema estructural

DG.E.07
DG.E.08
DG.E.09
DG.E.10
DG.E.11
DG.E.12
DG.E.13

Plànols de treballs previs, replanteig i adequació del terreny
Plantes i seccions . Moviment de terres
Plantes. Replanteig
Planta fonaments
Planta solera estructural
Planta sostre planta baixa
Plànols de fonaments i contenció de terres
Planta Fonamentació
Detalls Fonamentació
Plànols d’estructura
Quadre de pilars
Solera Planta baixa, replanteig
Solera bigues I
Solera bigues II
Coberta inferior. Replanteig
Coberta superior. Replanteig
Detalls

DG.I

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

DG.E.01
DG.E.02
DG.E.03
DG.E.04
DG.E.05
DG.E.06

Instal·lació de sanejament
Planta baixa
Planta coberta
Instal·lació de subministrament d’aigua
DG.I.A.01
Planta baixa. Aigua sanitària
DG.I.A.02
Planta coberta. Aigua sanitària
DG.I.A.03
Esquema. Aigua sanitària
Instal·lacions de climatització
DG.I.C.01
Planta baixa. Climatització
DG.I.C.02
Planta coberta. Climatització
DG.I.C.03
Planta baixa. Climatització hidràulica
DG.I.C.04
Planta coberta. Climatització hidràulica
DG.I.C.05
Esquema. Climatització hidràulica
Instal·lacions elèctriques
DG.I.E.01
Planta baixa
DG.I.E.02
Planta baixa. Xarxa de terres
DG.I.E.03
Esquemes elèctrics 1
DG.I.E.04
Esquemes elèctrics 2
DG.I.E.05
Esquemes elèctrics 3
DG.I.E.06
Esquemes elèctrics 4
DG.I.E.07
Esquemes elèctrics 5
Comunicacions
DG.I.CO.01
Planta baixa
Protecció Contra Incendis
DG.I.I.01
Planta baixa
Seguretat
DG.I.SE.01
Planta baixa
DG.I.S.01
DG.I.S.02
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3.1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

ÍNDEX
3.1.1

3.1.2

DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ
3.1.1.1 Definició
3.1.1.2 Àmbit d’aplicació
3.1.1.3 Altres instruccions, normes i disposicions aplicables
DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
3.1.2.1 Personal del contractista
3.1.2.2 Ordres al contractista

3.1.3

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
3.1.3.1 Plànols
3.1.3.2 Contradiccions, omissions o errors
3.1.3.3 Documents que es lliuren al contractista

3.1.4

INICI DE LES OBRES
3.1.4.1 Comprovació del replanteig
3.1.4.2 Programa de treballs
3.1.4.3 Oficina d’obra del contractista i de la direcció d’obra

3.1.5

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES
3.1.5.1 Replanteig de detall de les obres
3.1.5.2 Assaigs i proves
3.1.5.3 Materials
3.1.5.4 Construcció i conservació de desviaments. Altres contractistes. Trànsit viari.
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DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
3.1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
3.1.1

DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ

*
*
*
*
*
*
*

3.1.1.1 Definició
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització general de l’obra, fixar les
característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions que té que complir el procés d’execució de l’obra i
organitzar la forma en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de l’obres.

*

3.1.1.2 Àmbit d’aplicació
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides en el Projecte executiu de Nou
centre cívic de La Guàrdia a la Plaça de la Pau, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

*

3.1.1.3 Altres instruccions, normes i disposicions aplicables
El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents documents, sempre que no
modifiquin ni s’oposin al que en el s’especifica.

*

Documents del Projecte
*
Plànols del Projecte: Defineixen l'obra que s'ha de realitzar. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de
Condicions Tècniques Particulars, preval el que prescriu aquest darrer.
*
Pressupost del Projecte: En aquest es mesura i valora l'obra, la qual s'ha d'ajustar al Quadre de Preus unitaris
del Projecte.
Contractació
*
Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007 de 30 d’octubre.
*
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Decret 179/1995 de 13 de juny.
*
Llei de la subcontractació. Llei 32/2006 de 18 d’octubre.
*
Reial Decret regulador de la subcontractació. Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost.
General
*
Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.).
*
Codi Tècnic de l’edificació. CTE. Reial Decret 314/2006 de 17 de maig.
*
Llei de l’obra pública. Llei 3/2007 del 4 de juliol.
*
Condicions bàsiques d’accessibilitat. Reial Decret 505/2007 de 20 d’abril.
*
Normes UNE. Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització.
*
Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització (I.S.O.).
*
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3). Aprovat per Ordre Ministerial
de 6 de febrer de 1976 (BOE 7 de juliol de 1976) i modificacions aprovades posteriorment.
Seguretat i Salut
*
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
*
RD. 1627/1997 pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
*
Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE
*
Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en empreses de treball
temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE
*
Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball.
*
Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i RD. 1435/1992
*
Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i RD. 1407/1992
*
Reglament dels serveis de prevenció. RD. 39/1997 i R.D.780/1998 que modifica articles del RD. 39/1997

*

*

*
*
*

Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (títol II)
Estatut dels treballadors
Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. BOE. 12/02/1992
Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció per
intervenció en zona controlada. RD. 413/1997
Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. RD. 485/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. RD. 486/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin riscos,
en particulars dorsolumbars pels treballadors. RD. 487/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de
visualització. RD. 488/1997
Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. RD.
664/1997
Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
RD. 665/1997
Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció
individual. RD. 773/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. RD.
1215/1997
Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres temporals i mòbils. Directiva
92/057/CEE
Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. RD. 555/86
Reglament de seguretat industrial

Sanejament
*
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. Ordre de 15 de
setembre de 1986 (BOE 23/9/86)
*
Normes A.S.T.M., Standard Especification of Reinforced Concrete Server Pipe.
*
Normes per la redacció de projectes d’aprovisionament d’aigua i sanejament de poblacions.
Ciments, aglomerants i acers
*
Instrucció per la recepció de ciments RC-03. Reial Decret 1797/2003 de 26 de desembre.
*
Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 247/2008 de 18 de juliol.
*
Instrucció per a estructures d'acer, Eduardo Torroja. I.E.M.-62.
*
Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de Formigó Armat. (C.E.B.).
Electricitat
*
Reglament electrotècnic de baixa tensió. Real Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE. núm. 224 de 18-9-2002
*
Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió. Reial Decret
223/2008 de 15 de febrer
*
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de
transformació RD. 3275/1982 de 12 de novembre.
*
Ordre TIC 341/2006 de 22 de juliol.
*
Regulació de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. Reia Decret 1955/2000 d’1 de desembre.
*
Normes particulars Companyia Subministrament elèctric.
Vialitat
*
Llei de carreteres 6/2005 de 2 de juny.
*
Instruccions de carreteres (I.C.)
*
Control de qualitat dels materials i unitat d’obra. Decret 77/1984 de 4 de març i ordre publicada en el DOG el
21 de març de 1984
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Enllumenat
*
Recomanacions sobre l'enllumenat de vies públiques de la Comissió Internacional d'Enllumenat.
*
Normes i Instruccions per al Enllumenat Urbà, de l'Institut Nacional d'Urbanització.
Xarxes de gas
*
Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos (BOE. 6.12.74) Ordre de 18 de novembre de 1974.
*
Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. (BOE. 8.11.83). Ordre de 26 d'octubre de 1983
per la que es modifica l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974 que aprova el Reglament de
Xarxes i Escomeses (BOE. 8.11.83)
*
Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Ordre de 6 de juliol de 1984 per la que es modifica
el Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos aprovat per Ordre de 18 de novembre de 1974 i
modificat per Ordre de 26 d'octubre de 1983 (BOE. 23.7.1984)
*
Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Correcció d'errates de l'Ordre de 26 d'octubre de
1983 per la que es modifica l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974 (BOE. 23.7.1984)
Xarxa abastament aigua potable
*
Llei d’infraestructures hidràuliques de Catalunya. Llei 17/2001 de 31 de desembre.
*
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol
de 1.974.
*
Normes particulars Companyia Subministradora
Xarxa telefònica
*
Normes particulars Companyia Subministradora

experiència professional suficient, a criteri del Director de l'Obra. Aquest últim el podrà recusar per mitjà d'una al·legació
justificada.
Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, podrà ser substituït sense coneixement previ de la Direcció
de l’Obra.
L'incompliment per part del Delegat d'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de les ordres de la Direcció Facultativa
de l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en Llibre d'Ordres, o la negativa a firmar els documents originats pel
desenvolupament de les obres (com poden ser, parts, amidaments, resultats d'assaigs, etc...) seran fets suficients per
exigir la seva substitució, per part del Director de l'Obra.
La Direcció de l'Obra podrà recavar del Contractista la designació d'un nou Delegat i, en el seu cas, de qualsevol persona
que de ell depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs.
Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal·lacions no s'acomplissin i el Director de les Obres
considerés possible accelerar el ritme d'aquestes mitjançant la contractació d'una quantitat més gran de personal, el
Contractista vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en el possible el retard sobre els terminis
originals.
3.1.2.2 Ordres al Contractista
Les ordres demanades de la Direcció d’obra es faran en el Llibre d'Obres, o bé en escrit amb avís de rebuda per part del
Contractista.
El llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la recepció de l'obra.
3.1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

I qualsevol altra disposició legal vigent durant l’obra, tant de l'Estat, com de la Generalitat de Catalunya o com de
l'Ajuntament de Sant Vicenç dela Horts.
Per a l'aplicació i acompliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació d'errors o omissions continguts a les
mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta com per la Direcció de les Obres, l'ordre de més gran a més petit rang
legal de les disposicions que hagin servit per a la seva aplicació.
Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en cap cas que no se li hagi fet
comunicació explícita.
3.1.2

DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

Les disposicions generals, facultatives i econòmiques del Plec de Condicions, han de ser coherents amb el contingut dels
plecs de Clàusules Administratives Generals per a l’execució d’obres, dels Ajuntaments afectats pel Projecte i de l’AMB.
Cas d’haver discordàncies, es plantejaran al Tècnic de l’AMB encarregat del seguiment del projecte.

El present Projecte contempla les obres necessàries per a la realització del Projecte executiu de Nou centre cívic de La
Guàrdia a la Plaça de la Pau, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.
Les obres queden perfectament descrites a la memòria (i els seus annexos), al document de plànols, als preus unitaris
(així com indirectament amb els pressupostos parcials) i al present plec de condicions, de manera que no s'ha considerat
necessari incloure-la en el present Plec.
3.1.3.1 Plànols
A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que cregui necessaris per a l'execució
de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a l'aprovació de la Direcció de l'Obra acompanyats, si calgués,
per les memòries i càlculs justificatius que es requereixin per a la seva millor comprensió. Per altra banda el Contractista
lliurarà a la Direcció de l'Obra els plànols final d'obra (as built) de l'obra executada.
Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del Contractista.

3.1.2.1 Personal del Contractista
El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'obra, en el termini de quinze (15) dies hàbils següents a l'adjudicació
definitiva de l'obra, una relació del personal que es dedicarà a la realització de l'obra, acompanyada del "currículum
vitae" del personal titulat. S'exigeix la designació d'un Tècnic competent, resident i amb plena dedicació a l'obra.
Qualsevol canvi que es produeixi en l'equip es comunicarà a la Direcció de l'Obra amb un mes d'anterioritat.
El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció de l'Obra la relació dels possibles subcontractistes i preufetaires, i
haurà d'indicar les unitats a encarregar i l'experiència en obres similars. El Director de l'Obra tindrà la facultat d'admetre
o refusar aquests subcontractistes, en el termini de deu (10) dies hàbils a la presentació de la relació.
El Contractista haurà de designar un representant, nomenat Delegat d'Obra, amb plens poders per a responsabilitzar-se
directament de l'execució de les obres. Aquest haurà de ser un tècnic competent el qual haurà de posseir la formació i

3.1.3.2 Contradiccions, omissions o errors
Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les limitacions tècniques que defineixen
una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que segons el seu criteri reportin una qualitat més alta.
3.1.3.3 Documents que es lliuren al Contractista
El Projecte consta dels següents documents:
*
Document núm. 1: Memòria i annexos
*
Document núm. 2: Plànols
*
Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques
*
Document núm. 4: Pressupost.
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3.1.3

INICI DE LES OBRES

3.1.4.1 Comprovació del replanteig
Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, replantejarà sobre el terreny
l'emplaçament exacte de les línies de parcel·la de les finques limítrofes. Els vèrtexs de la poligonal que defineixen les
línies seran marcats sobre el terreny de forma permanent. Es fixarà el lloc on poden ubicar-se les oficines d'obra i els
rètols informatius de "propaganda" de l'obra. Amb tota la documentació completa del projecte i la que li hagin facilitat
les diferents companyies de serveis, comprovarà la ubicació aproximada dels serveis existents. El Contractista haurà de
facilitar tota classe de mitjans, tant humans com materials, per efectuar els treballs de replantejament, sent al seu càrrec
tots els costos que se'n derivin.
3.1.4.2 Programa de treballs
El Contractista presentarà un Programa de Treballs en el termini d'un mes desprès de l'autorització per a iniciar les
obres.
En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establiran, en el seu cas, els terminis per a l'acabament de les
diferents parts fonamentals en què s'ha descompost l'obra.
3.1.4.3 Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció d'Obra.
El Contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les obres, i mantenir durant l'execució del Contracte, una
"Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment
instal·larà una caseta o sala independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del
Contractista.
El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels documents contractuals del
projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres.
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les condicions d'higiene que estableix
el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el que estableixin les disposicions vigents. Estarà obligat, també, a
mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i perfecte estat sanitari de totes les oficines, pavellons i
les seves rodalies, havent de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les aigües residuals,
la recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, camins, pavellons i altres serveis.
3.1.4

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

3.1.5.1 Replanteig de detall de les obres
A banda del que s'esmenta en l'apartat 4.1 "Comprovació del replanteig", el Contractista realitzarà tots els treballs
topogràfics i operacions necessàries per a traslladar al terreny l'obra que s'ha de realitzar.
El Contractista serà directament responsable dels replantejaments particulars i de detall, i haurà de procedir a la
realització de tots els plànols necessaris per a la completa definició del projecte.
Executades les instal·lacions prèvies de l'obra, tales com casetes, etc., d'acord amb el que estipula l'article corresponent
sobre aquests temes el present Plec de Condicions, i netejades les zones d'actuació, s'haurà de procedir per part del
Director de l'Obra, en presència del Constructor, al replantejament general de l'obra i anivellació del terreny en base als
plànols de l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del terreny natural existent com a base d'amidament
dels buidats, explanacions i reblerts.
Es traçaran , d'acord amb els plànols d'obra, les línies principals de referència (eixos i referències) que hauran de servir
de base per a traçar els eixos dels elements principals, i aquests es referiran a la vegada a la resta d'eixos de rases, murs,
etc.. que són necessaris de replantejar. Aquests eixos es marcaran amb punts que quedin invariables durant la marxa de
l'obra. Es determinaran els perfils transversals del terreny que siguin necessaris per a obtenir exactament la quantitat de
terra a desmuntar o a reomplir, marcant-se les alineacions i rasants en els punts necessaris per a que, amb l'ajut del

plànols de detall, pugui el Constructor, realitzar els treballs.
El Contractista estarà obligat a subministrar tots els utensilis, elements auxiliars i personal necessari per a portar a terme
aquestes operacions. Mantindrà, conservarà i reposarà les estanques i els senyals fent-se responsable directe de
qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. Tots els costs del replanteig aniran a càrrec del Contractista.
3.1.5.2 Assaigs i proves
El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, fàbriques, etc. on es troben els
materials, així com la realització de totes les proves que la Direcció de l'Obra consideri convenient.
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció dels materials com en el
control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a
aquell pla de control de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà incrementar el
nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de qualitat de l'obra
projectada.
L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori d'assaig, al qual se l'haurà
adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 %
de l'import d'execució material de la licitació.
Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el Contractista i la Direcció d'Obra,
necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i
aquest donarà facilitats a la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant
l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les factures abonades. En el cas que
es produïssin retards en el pagament del control de qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració
contractant té la potestat de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció.
L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e). mitjançant fax) i en el mateix
dia que s'han fet els assaigs, còpia dels resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control
de qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes, o bé per unitats d'obra.
La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs s'intentarà ajustar-los al pla de control
de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a
cadascuna de les unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà els punts
on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les facilitats, així com aportarà els materials,
maquinària, provetes, mostres necessàries per a la realització de les referides comprovacions.
El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament d'una anterior, mentre no es
disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats
els assaigs programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.
Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que a criteri de la Direcció
d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del
percentatge econòmic de control de qualitat abans esmentat.
En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució d'altres contemplades en el
projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del
Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat.
El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a que les obres, instal·lacions
realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan
explicitats com si no en l'esmentat plec.
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El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta informació l'eximeixi de la
responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les
obres executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al Contractista de la
responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització dels assaigs. Cal remarcar que el control de
qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que
s'obtenen els resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant d'una mala execució
com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de control de qualitat ho haguessin detectat com si no.
El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en ella, sense l'aprovació de la
Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota
l'obra que hagi de ser tapada (fins i tot el terreny de fonamentació abans de cobrir-lo amb l'obra permanent). En el cas
contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les
operacions de descobrir com les de reposar al seu càrrec.
Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti el compliment de les condicions
exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs
realitzats en la fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la Direcció
de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de comprovar les característiques del
material.
Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen als que, prèviament, ha de fer
d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs en el percentatge del 1,5% establert amb anterioritat.
Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels percentatges anteriors ja que es
consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte els següents assaigs i procediments: els camions necessaris per a
les plaques de càrrega; les proves de pressió i estanqueïtat per a les canonades d'abastament d'aigua potable i de rec; el
mandrilat dels conductes de telèfons; les proves de recepció per part de les Entitats d'Inspecció i de Control de la
Generalitat de Catalunya (pe: ECA o ICICT) de l'enllumenat públic.
3.1.5.3 Materials
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que estableix el present plec de
condicions tècniques particulars del projecte i hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. Per això, tots els
materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació.
Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'Obra de les procedències dels
materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i
observacions.
L'acceptació d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si es troba en ell
algun defecte de qualitat o uniformitat.
Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no aprovats prèviament
per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser
considerat com a defectuós.
Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves característiques i l'aptitud
d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats.
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran de ser de qualitat adequada a
l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin
necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra ordenarà la realització
d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats.

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser retirat de l'obra
immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció de l'Obra.
Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, per escrit, l'autorització a la
Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de
substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial anàloga, i
mantenint indemne l'essència del projecte.
Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats d'obra, no tenen més valor, als
efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, no podent-se adduir per part del Contractista que el
menor preu d'un material component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats.
3.1.5.4 Construcció i conservació de desviaments. Altres Contractistes. Trànsit viari
L'existència de determinats accessos a les finques o indústries dins de l'àmbit d'afectació del projecte, els quals s'hauran
de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista.
El Contractista haurà de programar l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes. En el cas que
això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció
Facultativa, i el possible cost addicional es considerarà inclòs, també, en els preus unitaris.
Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de condicionar i conservar, tots els accessos de vehicles i
persones a les finques les quals es veuen afectades per l'obra; i tots els desviaments provisionals d'obra necessari per al
trànsit de vehicles i personal. Els costos que per aquest conceptes es generen aniran a càrrec del Contractista.
3.1.5.5 Senyalització d'obres i instal·lacions.
Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents rètols informatius, els quals es
situaran en llocs ben visibles. Se n'instal·laran com a mínim dos (2) rètols els quals tindran les dimensions,
característiques, text i format de lletra que indiqui la Direcció Facultativa.
Prèviament a l'inici de l'obra, el Contractista presentarà un pla de senyalització de seguretat viària que anirà annex al pla
de seguretat i salut esmentat en l'apartat 5.7 "Seguretat i salut de l'obra". Com a mínim inclourà els senyals i cartells que
es defineixen en la instrucció 8.3-IC "Norma de senyalització d'obres", de la Direcció General de Carreteres.
Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar-se en un perfecte estat de
conservació i funcionament mentre durin els treballs. A tal efecte, el Contractista disposarà del personal necessari per
anar-los reposant.
No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, ni cap altre objecte que doni
idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran elements prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs
de sorra, preparats a l'efecte i que hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable.
Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del Contractista.
No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi col·locat els senyals de seguretat viària i els rètols
informatius esmentats anteriorment, d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes
emanades del present Plec.
3.1.5.6 Precaucions especials durant l'execució de les obres
Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per a que els serveis existents, municipals i de companyies de
serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no sofreixin trencaments ni alteracions i no comportin perill per al
personal de l'obra i per al personal aliè a l'obra. La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a aquests
serveis o a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista.
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Prèviament a l’inici de qualsevol treball el contractista tindrà cura de sol·licitar, a les diferents companyies i als serveis
municipals, l'estat actual de serveis en la zona d'obres, i de realitzar les cates pertinents per a localitzar-los, sempre sota
la supervisió de la direcció facultativa.

Serà d‘aplicació el que disposi la Clàusula 52 del PCAG.
A més a més del que es prescriu en la Clàusula esmentada, las partides alçades d’abonament íntegre hauran d’incloure’s
en els Quadres de Preus del Projecte.

3.1.5.7 Seguretat i salut en l'obra.
El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat i la Salut de l'obra, i complirà tot allò que prescriu la Normativa
Estatal sobre Seguretat i Salut en el Treball. A tal efecte redactarà el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra, el qual haurà de
ser aprovat, previ informe del coordinador de Seguretat i Salut, per decret per part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Vetllarà per la senyalització de abalisaments de protecció i la senyalització de vialitat (veure apartat 5.5
"Senyalització d'obra i instal·lacions").

3.1.7.2 Altres despeses a compte del Contractista
Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la Direcció de l'Obra. En
aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es realitzi la restitució necessària per ajustar l'obra a la definició del
Projecte, i en aquest cas aniran a compte del Contractista totes les despeses que això ocasioni.

3.1.6 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA.
3.1.6.1 Ocupació d'espai públic.
El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit públic de l'obra, o fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització
de la Direcció de l'Obra.
A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser necessària, a criteri de la Direcció de l'Obra, el
Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas
reparar, tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, els embornals i
tronetes, les instal·lacions d'enllumenat, etc....
3.1.6.2 Neteja de les obres.
Un cop acabades les obres, totes els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, hauran de ser
enretirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. Tot això s'efectuarà de manera que les
zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant. Es faran
totes les neteges necessàries durant l’execució de l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans de
la recepció es farà una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del contractista.
3.1.6.3 Conservació de les obres.
El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes siguin rebudes.
A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les obres que hagin sofert deteriorament, per
negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable.

3.1.7.3 Recull de despeses a càrrec del Contractista
Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, el recull de partides (a banda de les que s'especifiquen en
l'apartat 7.2 "Altres despeses a compte del Contractista") que no són d'abonament directe i que aniran a càrrec del
Contractista, són:
*
Plànols final d'obra (as built). Apartat 3.1 "Plànols"
*
Comprovació del replanteig. Apartat 4.1 "Comprovació del replanteig"
*
Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra. Apartat 4.3 "Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció de l'Obra".
*
Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material de licitació Apartat 5.2 "Assaigs"
*
Accessos i desviaments provisionals de l'Obra. Apartat 5.4 "Construcció i conservació de desviaments. Altres
Contractistes. Trànsit viari".
*
Pla de senyalització viària de seguretat. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions"
*
Dos rètols informatius. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions"
*
Neteja de les obres. Apartat 6.2 "Neteja de les obres"
*
Conservació de les Obres fins a la recepció. Apartat 6.3 "Conservació de les obres"
Es de remarcar, però, que en el cas d'errors i/o omissions en l'anterior enumeració de partides a càrrec del Contractista,
preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que s'especifiquen en tot el conjunt de l'articulat del present Plec
de Condicions i en totes les clàusules del Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars del contracte, (això vol
dir que, continuarà sent a càrrec del Contractista aquella despesa que estigui especificada en algun article i/o clàusula,
encara que no hagi estat recollida en el present apartat).
3.1.7.4 Abonament d'obres incompletes.
Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del Quadre de Preus núm. 2,
s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a peu d'obra. En cap concepte tindran valor, per a
definir les proporcions de les mescles, ni dels volums necessaris d'aplegament, per aconseguir la unitat acabada.

3.1.7 AMIDAMENT I ABONAMENT.
3.1.7.1 Amidament de les obres
L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte (o aquells que faciliti la Direcció
d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. Aquests amidaments es comprovaran en el replanteig. El Contractista
no podrà fer cap al·legació en base a la manca o excés d'amidament del pressupost del projecte.
- Preus unitaris
Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris del
Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi incloses totes les despeses de material, de mà d'obra, de maquinària, de
mitjans auxiliars, de despeses indirectes, o qualsevol altre element i/o activitat necessària per l'execució completa de les
unitats esmentades.
La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el descripció del preu i/o en el present Plec no és
exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, senzillament, a una millor comprensió de les característiques de
l'obra que s'ha de realitzar. En conseqüència, els materials no especificats, i les operacions no descrites, que siguin
manifestament necessàries per a executar una unitat d'obra es consideraran incloses en els preus unitaris d'abonament.
- Partides Alçades

Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre núm. 2,
sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest, encara que el
Contractista tingui dret a alguna reclamació per insuficiència o omissió del preu de qualsevol element que constitueix el
propi preu. Les partides que componen la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el material estigui junt,
incloent-hi els accessoris; o realitzats, en la seva globalitat, els treballs o operacions que determinen la definició de la
partida. Donat que el criteri que s'ha de seguir ha de ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja
finalitzades, el Contractista perdrà tots els drets en el cas que les deixi incompletes.
3.1.8 RECEPCIÓ DE LES OBRES.
3.1.8.1 Recepció de les obres
Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, el/la Director/a de l'Obra les
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant, a partir de llavors, el termini de garantia.
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la corresponent acta i el/la Director/a
d'Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si
havent passat aquest termini, el Contractista no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable
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o declarar resolt el contracte.

L’AMB es reserva el dret -i disposarà del consentiment del contractista-, de procedir a realitzar visites de comprovació o
a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa.

Per a que la Recepció de l'Obra pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents condicions:
- Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents:
1.
Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les possibles modificacions
introduïdes durant el projecte i execució de les obres.
2.
Relació dels subministradors.
- Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte.

3.1.10.3 Abocaments a l’aigua
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i la reglamentació que
aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, com els controls reglamentaris dels punts d'abocament d'aigües
residuals o d'aigües procedents de la prestació de servei.
Per la seva significació especial, l’AMB procedirà a mesures de supervisió especials en els casos en que:

3.1.8.2 Termini de garantia
Sens perjudici del que prescrigui el Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars del contracte, el termini de
garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la recepció. Aquest termini es farà extensiu a totes les obres
executades sota el mateix contracte. En el cas de recepcions parcials s'estarà a allò que disposa l'article 171 del
Reglament General de Contractació de l'Estat.

Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos en l’àmbit on es desenvolupa l’activitat sota supervisió
de l’AMB. En aquest cas, es podran sol·licitar evidències que es disposa dels permisos reglamentaris, ja sigui de les
entitats locals de l’aigua (ELA), autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de l’Administració central (costos). Es
podran sol·licitar, també, evidències que es realitzen els controls i es respecten els límits de vessament establerts per
l'entitat administrativa competent.

3.1.9 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, l’AMB es reserva el dret de sol·licitar
l’evidència dels permisos d’abocament corresponents i l’evidència que el transport i la gestió dels residus i de les aigües
negres es realitza conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà
comunicació per la seva acceptació a la Propietat.
3.1.10

OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA

En qualsevol dels dos casos, l’AMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per procedir a
realitzar visites de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa.
3.1.10.4 Descàrregues al sòl i prevenció de la contaminació de sòls
Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats legals de l’empresa contractista,
afecten la funció de supervisió de l’AMB i terrenys sota la responsabilitat de gestió de les entitats locals que formen part
de l’AMB.

Atès que l’AMB ha decidit acollir-se i subscriure’s als requisits establerts en la norma UNE EN ISO 14001:2004 referida a
sistemes de gestió ambiental, s’estableix que:
“És facultat del l’AMB la supervisió de les activitats amb repercussió ambiental que es desenvolupin durant l’execució
de les obres.”
Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació aplicables, convé que la
distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre que sigui
possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els aspectes ambientals següents:

Sense tenir en compte possibles episodis d'emergència ambiental a causa d'abocaments accidentals, que es contemplen
en el punt 9 d’aquest document, s'identifiquen com a possibles focus de contaminació l'existència d'abocaments d'aigües
residuals al terreny i l'existència de canonades soterrades.

3.1.10.1 Legislació i reglamentació
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i reglamentació
ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de l’esmentada reglamentació, en totes les
seves activitats, en totes les seves instal·lacions i en tots els àmbits de competència, inclosos els àmbits de legislació i
reglamentació europea, estatal, autonòmica, d'entitats i consorcis locals i de procedència municipal.

L’AMB es reserva el dret -i disposarà del consentiment del contractista-, de procedir a fer visites de comprovació o a
sol·licitar evidències del compliment dels requisits aplicables i, si es dóna el cas, de detectar contaminació del sòl que
sigui assignable a l’activitat del contractista, el contractista es compromet a reparar el sòl contaminat o a assumir els
costos de la reparació si se li requereix per part de l’AMB.

L’AMB es reserva el dret -i disposarà del consentiment del contractista-, de poder procedir a visites de comprovació o a
sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que l'incompliment de
determinats requisits pot afectar negativament la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de l’AMB.
3.1.10.2 Emissions a l’atmosfera
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i reglamentació que
aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tals com els controls reglamentaris dels punts d'emissió de
gasos de combustió o àrees d'emissions difuses de pols o d’altres contaminants.
Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de ser especialment
curoses en les tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i en els horaris escollits.

Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat correspon a les zones d’estacionament de màquines i de
vehicles propietat de l’empresa contractista que presentin petites pèrdues d’olis o de líquids hidràulics i que amb el
temps puguin provocar contaminacions rellevants del sòl.

3.1.10.5 Consum energètic i consum d’aigua
El contractista establirà les seves mesures enfocades a l'estalvi o a la millora de l’eficiència dels consums energètics i dels
consums de recursos naturals, inclòs el consum d'aigua en les àrees d’activitat que comporta l’execució de les obres, en
els magatzems, en els recintes de manteniment i en les instal·lacions d’oficines.
3.1.10.6 Soroll i vibracions
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació i reglamentació que
aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa a emissió de soroll i vibracions.
Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i equips emprats en l’execució
de les obres i en la gestió dels residus corresponents, tenint en compte l’existència de zones residencials properes i
l’existència de zones de protecció especial del medi natural.
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Les màquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, es fixaran i es respectaran
els horaris de treball que es demostrin més adients i es tindran en compte les ordenances municipals que en cada cas
puguin afectar.
L'AMB es reserva el dret -i disposarà del consentiment del contractista-, de supervisar el compliment dels horaris i de
comprovar la sol·licitud d'evidències del compliment dels requisits aplicables d'emissió de nivell sonor de les màquines
per a les quals existeixi reglamentació a nivell nacional o europeu.
3.1.10.7 Residus
L’AMB no ha assumit la gestió directa de cap dels residus que es generin per part de les empreses contractistes durant
l’execució de les obres.
La gestió d'aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i d’acord amb el que estableix
el Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer i la resta de la reglamentació en vigor.

per a la Comunicació d'entrada i ús o d'emmagatzematge temporal de productes químics FM 553.01.02. En cas que el
seu treball requereixi de l'entrada de productes químics i no se li hagi fet lliurament de l’imprès esmentat, l’empresa
l’haurà de sol·licitar, complimentar i lliurar a l’AMB.
Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que pugui provocar impactes
ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, productes tòxics, productes corrosius, productes
perillosos per al medi ambient, etc.).
Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de l'activitat del contractista es realitzaran sense contravenir cap
norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments.
En cas de dubte o de situació d'emergència, el personal del contractista es posarà en contacte urgentment amb la
direcció facultativa o amb el tècnic de l’AMB assignat a l’obra per tal de seguir les indicacions d'actuació. Per exemple, en
cas d'abocament accidental o en la generació d'un residu no contemplat en la gestió de residus de l’AMB.
Els vehicles i la maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions de manteniment, sobretot
pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o d’altres productes.
Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de la negligència de
l'activitat del contractista hauran de ser solucionats i reparats abans de donar per finalitzat el servei prestat.

El contractista es compromet a gestionar els residus generats per ell durant l’execució de les obres, la gestió, i a fer-ho
conforme està establert en la legislació i reglamentació vigent. L’AMB es reserva el dret de supervisar el correcte
emmagatzematge temporal dels residus i de sol·licitar en qualsevol moment, informació sobre la gestió realitzada i les
evidències documentals d'aquesta gestió.
3.1.10.8 Medi natural i impacte visual
El contractista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del medi natural i vetllarà per
minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de l’impacte visual.
Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a l’AMB per tal que es pugui procedir a la
seva restauració o minimització.
Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais classificats que es puguin
suggerir o sol·licitar per part dels contractistes hauran de ser comunicades a l’AMB i coordinades amb el contractista.
3.1.10.9 Situacions d’emergència ambiental – Plans d’emergència ambientals
Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte han de realitzar una identificació dels riscos ambientals
derivats de l’execució de les obres.
Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergència ambiental per tal d’eliminar aquests riscos o per
disposar de les mesures adequades per minimitzar-los si és dóna el cas que el risc no es pot evitar.
La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en les àrees d’activitat i el
personal estarà capacitat i entrenat per a l'aplicació del pla en cas que es doni una situació d’emergència.
L’AMB, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret de sol·licitar evidències de l’existència del pla,
de l'adequació dels equips i els mitjans d'intervenció i de la capacitat i entrenament del personal de l'empresa
contractista en relació amb els riscos ambientals, i de la capacitació del personal per a l’aplicació del pla en cas
d’emergència.
A Barcelona a desembre de 2018
En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els principis generals següents (aquests principis no són
limitadors atès que en treballs o serveis específics poden presentar-se una varietat important de diferents riscos
ambientals):
En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra productes o equips que puguin ocasionar incidències ambientals, el
contractista ha d’informar la direcció facultativa o el tècnic de l’AMB assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del
producte/equip, i de comú acord s’adoptaran les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o
impactes incontrolats. Si l’AMB té coneixement previ del fet que per al desenvolupament d’una activitat es requereix
l'entrada de productes químics que puguin presentar determinats riscos, se li farà lliurament del corresponent imprès

Blanca Noguera Pujol-Xicoy
Arquitecte de la Direcció Serveis Espai Públic – AMB
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3.2: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
3.2.1 PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIALS I PRESCRIPCIONS SOBRE L’EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA
El document complet s’adjunta a l’arxiu PDF del projecte.
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

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.

B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
B0111000.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B03 - GRANULATS
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.

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0313000,B0312020,B0311500,B0310500,B0312500,B0311010,B0312010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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
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.

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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
Pàgina: 1
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IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:
<= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es
puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
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.

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

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,

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
¦
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- 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
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.
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MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B032 - SAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
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.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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
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:
Abans de començar l'obra, 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:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

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.

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.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori.
S'han considerat les densitats nominals següents:
- 300- 350 kg/m3
- 550 kg/m3
- 750 kg/m3

MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS
B035 - PALETS DE RIERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0351000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme; no ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries
estranyes. No s'han de descompondre per l'acció dels agents climatològics. La seva mida ha d'estar compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un
gruix igual a 5 cm com a mínim. S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la coberta en funció de les diferents zones d'exposició en la mateixa.
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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202):
- Densitat aparent 300-350 kg/m3: 0,08 W/m K
- Densitat aparent 550 kg/m3: 0,10 W/m K
- Densitat aparent 750 kg/m3: 0,016 W/m K
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25%
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2%
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1,2%
Resistència a la compressió:
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3: 1,3 N/mm2
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3: 1,7 N/mm2
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3: 1,9 N/mm2
Absorció d'aigua: < 14% en volum
Toleràncies:
- Resistència a la compressió: ± 0,1 N/mm2
- Densitat aparent: ± 50 kg/m3 DN
- Terrossos d'argila: < 0,5%
- Contingut de fins: < 3,5%
- Contingut de sulfats: < 1,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT EN SACS:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material.

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

ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment.
- Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material, amb una freqüència
d'1 cada 10 m3:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).

Unitat 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.

____________________________________________________________________________
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.
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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.

MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0 -

MATERIALS BÀSICS
B0512401,B051E201.

B03 - GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B03E - ARGILES EXPANDIDES
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)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03E1440.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
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.

¦ 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 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
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦

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 UNEEN 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.
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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 RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat 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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- 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
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químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació
estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o
barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en
les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord
amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti
homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a
obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
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CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de
qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de
constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de
recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha
estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es
realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per
als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho
sol·licita.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a
aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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B05A -

BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B05A2203,B05A2103.

-

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió
armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures
pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els
revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar
aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una
reacció química.

Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g

<= 1000 mm3

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest
apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o
pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i
hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les
condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada
de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:
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Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.

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 (UNEEN 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
- 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
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.

____________________________________________________________________________
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064300B,B064500C,B0641080.
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 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),
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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:
+--------------------------+
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¦ 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.
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.

-

-

-

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 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.

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.
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
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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)
- 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.
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-

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, 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:
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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
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065710C,B065960B,B065960J,B065E85B.
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 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:
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- 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 (UNEEN 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
- 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

¦------------------------------------------------------------¦
¦
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 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

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.

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.
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

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.

¦
Pàgina: 12

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

-

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.
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

-

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)
- 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.

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:
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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:
- 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
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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.

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:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut 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
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N -

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NLA2C,B06NLA2B,B06NN11C,B06NN14C.
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.
Pàgina: 14

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.

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

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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MATERIALS BÀSICS

PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h

B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.

EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.

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

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies

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

____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS

B09 - ADHESIUS
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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MATERIALS BÀSICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B0A - FERRETERIA
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els tipus següents:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent

B0A1 -

FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2

B0A14200,B0A14300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C
- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú: 5°C - 30°C
- De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro
de vinilo).

____________________________________________________________________________
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
____________________________________________________________________________
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Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A2 -

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

TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0A216C6.

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de simple torsión.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De simple torsió
- De triple torsió
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat

ALTRES TELES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNEEN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles aproximadament quadrades.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.
Toleràncies:
- Pas de malla:
- Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
- Alçària de la tela:
- Malla de 25 mm: ± 30 mm
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 45 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
- Malla de 75 mm: ± 60 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques
mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat,
seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces
per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves
mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels
elements rebuts.
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B0A - FERRETERIA
B0A3 -

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.
Toleràncies:
- Pas de malla: + 16mm, - 4 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
- Diàmetre de 2,0 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre de 2,2 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 3,0 mm: ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm: ± 0,07 mm
- Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
- Alçària de la tela : ± D (dimensió pas de malla)

CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000,B0A33300,B0A32000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
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Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

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

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

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

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0 -

MATERIALS BÀSICS

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

B0A - FERRETERIA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A5 -

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0A5AA00.

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

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.

____________________________________________________________________________
B0 -

CARGOLS

MATERIALS BÀSICS
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.

B0A - FERRETERIA
B0A4 -

VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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%

B0A4A400,B0A44000.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A6 -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600,B0A61500,B0A63H00.
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

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 desplaçantse axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament
amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet
la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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

VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

B0 -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

MATERIALS BÀSICS

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 -

ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
B0B2A000,B0B27000.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
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:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

____________________________________________________________________________
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A7 -

ABRAÇADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A75X00,B0A75700,B0A75900,B0A75C00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció
transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
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 geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no
Pàgina: 20

hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
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).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de
la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents
del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2
provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants
i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre
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les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les
seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de
cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En
el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent
només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura,
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de
qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació,
es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art.
32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà
el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva
quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop
eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la
remesa.
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MATERIALS BÀSICS
ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
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:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció
transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
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 mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34132.
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- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
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:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no
hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
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).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de
la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

-

Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents
del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2
provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants
i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre
les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les
seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de
cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En
el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent
només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura,
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de
qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació,
es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art.
32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà
el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva
quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop
eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la
remesa.
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PLAQUES, PLANXES I TAULERS
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CCCC01,B0CCHL3H,B0CC1310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues
cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.

-

Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes: < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l'afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d'absorció d'aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
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- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb
càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de
la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica:
Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de
la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica:
Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,
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- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica:
Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les
plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: 'Placa de yeso laminada'
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació
comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: 'Transformado de placa de yeso laminado'
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a
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càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin
satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el
material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

Unitat 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.
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TAULERS DE FUSTA

B0CE - PLAQUES AMB DUES PLANXES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CU39DA.
B0CE4015.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar.

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant,
i de la normativa tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid
indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a
l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres

UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones.
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado.
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.

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
Pàgina: 25
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 -

MATERIALS BÀSICS

B0D6 -

PUNTALS

LLATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D629A0,B0D625A0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0 -

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MATERIALS BÀSICS

B0D7 -

TAULERS

B0D71130,B0D74100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3m
¦
1T¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

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

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

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

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B0 -

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ -

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

____________________________________________________________________________
B0 -

MATERIALS BÀSICS

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni
la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el
desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control,
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0E244L6,B0E244F6,B0E244D1,B0E247W6,B0E244W6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès
del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
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- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament
el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la
norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança
pot resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà
les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces
aplegades a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec
del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

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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MATERIALS BÀSICS

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B0EA UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.

PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0EAA4L6,B0EAA4F6,B0EA3416.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
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Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
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-

Llis
Rugós
Amb relleu especial
Esmaltats

DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès
del procés de fabricació.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament
el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la
norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança
pot resultar inferior al 95%.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS D'ACABAT:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la compressió
- Contingut de sulfats solubles SO3
- Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi
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.
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents:
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà
les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:
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Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces
aplegades a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec
del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS D'ACABAT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el
material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
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.

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura
de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit
en aigua un temps mínim de 24 h.

____________________________________________________________________________
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PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1E2AL,B0F1D2A1,B0F1DEA1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació
com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
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PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
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- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança
pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la
norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el
material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.
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MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FA -

TOTXANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA12A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació
com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

____________________________________________________________________________
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les peces col·locades de costat.
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturarse.
Ha de tenir forats a la testa.
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de
105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.
Llarg: >= 50 cm
Càrrega admisible a flexió (UNE 67042): >= 1,25 kN
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67044): ± 1,5% llarg
- Ample (UNE 67044): ± 2% ample
- Gruix (UNE 67044): ± 2 mm

MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F96840.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
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No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura
de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit
en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
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Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :

<= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança
pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la
norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el
material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
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En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

____________________________________________________________________________
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH -

RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FHC191,B0FH3163.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)

- Ortogonalitat: ± 1%
Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
-

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
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-

Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)

-

Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos
subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de
recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces
rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B147UC10,B147UE40,B147UH20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
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- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia

-

taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de
reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni
molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els
dos casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d'una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar
d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran
de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un
envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici
de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en
els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic;
en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb
el visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa
metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un
visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte
amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles,
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la
dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica,
làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge
màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada
per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat
i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització
de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la
ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de
16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no
hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada.
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament
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previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de
l'usuari.
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2)
L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema
de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran
de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions
de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques
requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30
de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i
en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i
instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.

-

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa
establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología.

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

____________________________________________________________________________
B1 -

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z6AF0A,B1Z6211A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- 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.

Unitat 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.

____________________________________________________________________________
B4 -

MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z5026,B44Z5016,B44Z5A2A,B44ZJ036,B44ZB052.
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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.
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.
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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.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
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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

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

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.

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.
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OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les
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.
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MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES
GRADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4PRCC01,B4PRCC02,B4PRCC03,B4PRCC04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat autoresistent de formigó armat en forma de L per a la formació grades, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número
d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També
caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la
posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats
en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de l'EHE08, art.31.1.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva
durabilitat.
La peça ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a l'obra.
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les armadures i la seva disposició dins de la peça, han de ser les especificades
en la DT.
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
Expressió de les mides: Alçària x fondària
Gruix: >= 8 cm
Fissuració: Sense fissures visibles
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 30 N/mm2
Toleràncies:
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2%
- Llargària: ± 20 mm
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- De més de 6 dm3: >= 22 mm
Placa cilíndrica:
- De 2 a 6 dm3: 20 - 22 mm
- De més de 6 dm3: 20 - 22 mm
Distància entre els perns:
- Placa rectangular: >= 150 mm
- Placa cilíndrica: >= 80 mm
Distància del pern a l'extrem de la placa:
- Placa rectangular: >= 50 mm
- Placa cilíndrica: >= 100 mm
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la DT
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.
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

Qualitat 'Nelson'

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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

MATERIALS PER A ESTRUCTURES
MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4PZB000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o sintètic, apta per a permetre girs i deformacions de translació
dels elements que suporta.
S'han considerat els materials següents:
- Neoprè sense armadura
- Neoprè armat
- Neoprè armat amb perns soldats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.
Composició de la placa:
- Cautxú de cloropè: > 60%
- Sutge: < 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
Dimensió superficial de la placa: >= 5 x gruix
Mòdul de deformació transversal (G): 0,8 <= G <= 1,0 N/mm2
Duresa Shore (DIN 53505): 65°
Deformació de ruptura: >= 450%
Resistència a la tracció (DIN 53504): >= 17 N/mm2
Toleràncies:
- Duresa Shore: ± 5°
NEOPRÈ ARMAT:
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Càrrega de ruptura de l'acer: >= 420 N/mm2
NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS:
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns.
Nombre de perns:
- Placa rectangular:
- De 2 a 6 dm3: 2 - 6
- De més de 6 dm3: 2 - 8
- Placa cilíndrica:
- De 2 a 6 dm3: 1 - 4
- De més de 6 dm3: 2 - 8
Diàmetre dels perns:
- Placa rectangular: >= 12,7 mm
- Placa cilíndrica: >= 15,8 mm
Gruix de la placa:
- Placa rectangular:
- De 2 a 6 dm3: 16 - 22 mm

OPERACIONS DE CONTROL:
- 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.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament:
- 5 mesures de llargària i amplària
- 5 mesures de gruix de capa elemental
- 5 de gruix total de l'aparell.
Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els següents 1 assaig per lot:
- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53630
- Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE-EN 1337-3
- Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt e dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE
53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4.
- Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016
- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d'acer armat de neoprè, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons
les normes UNE-EN 10002-1
- Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 53510
- Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510
- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer segons la norma UNE ISO 188
- Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53548
- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE ISO
48
- Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 53633
- Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53558-1
- Assaigs sobre l'acer d'armat:
- Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de ruptura.
- Assaigs sobre els aparells de recolzament:
- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 53630)
- Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3)
- Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE - EN 1337-3)
- Comprovació del comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l'aparell hagi d'estar sotmès a càrregues dinàmiques importants.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3.
Es seguiran també, els criteris de les 'Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastomèricos para puentes de carretera'.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Per a cada lot de control (<=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs indicats en un mínim de 3 mostres, en cas contrari no s'acceptarà
el lot.
En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres més del mateix lot, que serà finalment acceptat si els
resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris.
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B4Z2 - ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

Gruix de la capa de zinc:
- Galvanitzat: >= 900 g/m2
- Galvanitzat + recobriment epoxi: >= 60 g/m2
Protecció de galvanització (UNE 37504): Ha de complir
Adherència del recobriment (UNE 37506): Ha de complir
Puresa del zinc: >= 98,5%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI:
Gruix de la capa d'epoxi: >= 80 micres

B4Z23FA0,B4Z23AA0.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats.
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 paraments i parets mitgeres:
- Sistema 3: 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:
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant
- Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que facin referència a la descripció, designació i ús previst.
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- Informació sobre les característiques essencials:
- Límit elàstic armadura longitudinal
- Límit elàstic armadura transversal
- Ductilitat armat longitudinal
- Adhesió i longitud de cavalcament
- Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
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B4Z - MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals paral·lels units, mitjançant soldadura, amb un filferro transversal
(tipus escala) o a un filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia).
S'han considerat les armadures següents:
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
Tipus de malles:
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructural )
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructural )
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la seva superfície.
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'armadura.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.
La secció ha de ser constant i uniforme.
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús no estructural ha de ser >= 1,25 mm.
L'armat transversal de les malles de filferro lligat s'ha de cargolar al voltant dels armats longitudinals com a mínim 1,5 voltes.
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser:
- Acer galvanitzat:
- Gruix mínim del revestiment: 0,4mm
- Límit elàstic característic del revestiment: 140 N/mm2
- Acer inoxidable:
- Gruix mínim del revestiment: 0,3mm
- Límit elàstic característic del revestiment: 210 N/mm2
Toleràncies:
- Malla de filferro soldat o filferro lligat:
- Llargària: ± 1,5%
- Amplària: ± 5 mm
- Gruix del perfil:
- ± 0,2mm si el gruix <= 2mm
- ± 0,4mm si el gruix > 2mm
- Mida de l'armat: ± 0,1mm
- Distància entre armadures: ± 3%
- Malla de metall expandit:
- Llargària: +5% a -2%
- Amplària: ± 5 mm
- Gruix del perfil: ± 0,5mm
- Àrea de la secció: ± 7 %
- Mida de l'obertura: ± 2mm
Informació a subministrar per malles d'ús estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:
- Referència del material de revestiment
- Ductilitat
- Resistència al tall de les soldadures
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l'armat longitudinal i transversal
- Longitud de solapament i adhesió
Informació a subministrar per malles d'ús no estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:
- Referència del material de revestiment
- Configuració, dimensions, i toleràncies
- Límit elàstic de l'armat o revestiments
- Longitud de cavalcament i adhesió
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
UNE-EN 845-3:2006 Especificacion de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.
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B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZF - MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZFCC01,B5ZFQS00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a acroteri de planxa
- Peça per a gàrgola de planxa
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure

ACER GALVANITZAT EN CALENT:
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, discontinuitats, inclusions de flux, cendres, bombolles,
ratlles ni punts sense galvanitzar.
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ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.
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Toleràncies:
- Desenvolupament:

± 3 mm

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: ± 0,03 mm
- Llargària: ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC:
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn.
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels
plastificants de PVC.
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, dissolvents i altres.
Gruix:
- Planxa metàl·lica: >= 0,50 mm
- Làmina de PVC: >= 0,85 mm
PEÇA DE PVC:
El color ha de ser uniforme en tota la superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Gruix: >= 1,7 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Combustibilitat: Incombustible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir

PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2

PEÇA PER A GÀRGOLA:
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 0,4 mm
- Llargària:
- Peça de 25 a 35 cm de llargària: ± 1 mm
- Peça de 45 cm de llargària: ± 1,5 mm

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELEMENTS DE PLANXA:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%

PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC:
Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les radiacions solars.
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

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦
Diàmetre
¦
Gruix
¦
¦
¦de la peça¦
del junt
¦ del junt
¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
5,4
¦
24
¦
¦
¦Plom i ferro
¦
5,5
¦
24
¦
>= 10
¦
¦
¦
6,5
¦
27
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
¦
53 metall ¦ >= 7 metall ¦
¦Metall i goma
¦
¦
50 goma
¦ >= 10 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom
¦
¦ >= 20 exterior¦
>= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦
¦ >= 15 exterior¦
>= 5
¦

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat
en calent, amb un forat de 105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat

MATERIALS PER A COBERTES

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZZJLPT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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+------------------------------------------------------------+

Toleràncies:
- Llargària : ± 2,5 mm

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m

CONNECTOR DE DOBLE TRIANGLE:
Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim.
Radis de curvatura: >= 13 mm
Llargària del trenat central: >= 35 mm
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS EN FORMA DE Z O L:
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures.
Els plecs han de quedar a escaire.

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
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.

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%

PERFIL DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures.
Gruix:
- Perfil per a bastiment: 5 mm
- Perfil per a junts: 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.

ANCORATGE DE PLATINA D'ACER:
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures.
Els plecs han de quedar a escaire.
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Toleràncies:
- Llargària: + 3 mm, - 0 mm
- Amplària: ± 1 mm
- Gruix: ± 0,2 mm

PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y
acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

PERFIL DE PVC:
Subministrament: En llargàries de 4 m en perfils per a bastiments i per a junts horitzontals, en els perfils per a junts verticals la llargària està en funció de les
mides de l'emmotllat del vidre.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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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MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.

B61 - MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
B61Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

PERFIL PVC P/PARETS VIDRE
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B61Z2GVA.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
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 paraments i parets mitgeres:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o documentació adjunta i ha de contenir la següent
informació:
- Número de la norma (UNE-EN 845-1)
- Nom del fabricant, marca identificadora i direcció registrada del fabricant o representant.
- El número de referència únic, nom o codi que identifiqui el tipus de producte i el relacioni amb la descripció i designació.
- Els dos últims dígits de l'any en que es va imprimir el marcatge
- Descripció del producte, nom genèric, material, dimensions, ús previst, instruccions de muntatge i tota la informació necessària d'acord amb l'UNE-EN
845-1.
- Informació sobre els requisits essencials:
- Resistència a la compressió

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a col·laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de doble triangle o amb forma de Z o L amb dues volanderes de plàstic una
per a trencaaigües i l'altra per a fixació de plaques aïllants
- Connector fet amb rodó d'acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre amb forma de Z, per a traves de parets
- Perfil en forma d'U de PVC rígid per a bastiments de parets de vidre emmotllat
- Perfil de PVC rígid per a junts de de parets de vidre emmotllat
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer treballada a taller amb un o dos plecs
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer galvanitzat treballada a taller amb un plec per a traves de parets
CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
El fabricant ha de declarar el gruix mínim de la junta de morter per a cada tipus de clau.
El producte ha d'estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a la seva manipulació.
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-

Resistència a la tracció
Resistència al pandeig
Capacitat de protecció contra l'aigua
Resistència a tallant
Característiques del rendiment de durabilitat (contra la corrosió)

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la
Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions

____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6BZ1A10,B6B12211,B6B11211.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment
protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió 'perfilería metálica'
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin
satisfactoris.
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7611A00.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.

Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de característiques físico-químiques, d'1 mm de gruix com a mínim, amb
activadors accelerants de la vulcanització final, no resistents a la intempèrie
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de polièster
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la intempèrie

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser impermeable a l'aigua.
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres productes que continguin dissolvents.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
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:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
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- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.

- Resistència química (UNE-EN 14414)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)

-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
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:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Compatibilitat amb el betum (UNE-EN 1548): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
- Resistència a la càrrega estàtica (UNE-EN 12730 mètode B): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
Resistència a la deformació sota càrrega (UNE-EN 13967): <= valor declarat pel fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN ISO 11925-2.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
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Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 3 filades posades en la mateixa direcció, entre
5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 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
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y
características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13967:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que
se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles
y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia
o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
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 CTE/DB-HS 1:
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- 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:
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- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
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 impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una
etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a 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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13967
- 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:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13967
- Sistema d'instal·lació 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 anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D,
E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a 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

- Referència a la norma europea EN
- 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:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
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.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als 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:
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines
bituminoses amb autoprotecció mineral)
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, 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:
- Duresa (IRHD) (UNE-ISO 48)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE 53510)
- Resistència a la compressió
- Resistència a l'esquinçament (UNE 53516-1)
- Envelliment artificial accelerat (UNE-ISO 188)
- Resistència a l'ozó (UNE 53558-1)
- Absorció d'aigua (UNE-ISO 1817)
- Doblegat a baixes temperatures (UNE 104302)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes 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 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.

____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- 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:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7713281,B7711M00,B7713260,B7761252.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.

-

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
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:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
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:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
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Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre
5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 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
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y
características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles
y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia
o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- 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:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
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 CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
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- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
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 impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una
etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a 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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- 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:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
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 CTE/DB-HS 1:
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
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 control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de
producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats
en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- 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:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
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- Referència a la norma europea EN
- 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:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
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.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als 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:
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines
bituminoses amb autoprotecció mineral)
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, 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:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l'impacte.
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
- En casos especials, s'inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
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.
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:
No s'admetran les membranes 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 de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B B7B1 -

GEOTÈXTILS
GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151D0,B7B137B0,B7B151J0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
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:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
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- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290
del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre
5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías
férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
* 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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes 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.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o rebuig del lot).

____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
- Dates de subministrament i de fabricació
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui
la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin
cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
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OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de
comprovacions i assajos.
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.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements
constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.
Conductivitat tèrmica: <= 0,023 W/m K
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius
incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.
Conductivitat tèrmica:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Subministrament
¦ Densitat aparent
¦Conductivitat tèrmica ¦
¦
¦
(kg/m3)
¦
(W/m K)
¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦en sacs
¦escaiola
800
¦ escaiola <= 0,35
¦
¦
¦perlita
110-130
¦ perlita
<= 0,052
¦
¦
¦mescla en sec 450-500
¦
¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec) ¦
<= 0,081
¦
+------------------------------------------------------------------------+
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1: A1 o A2-s1,d0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C): >= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter.
Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques del material:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Característiques de la perlita
¦ Característiques del morter
¦
¦----------------------------------¦------------------------------------¦
¦Densitat
¦ <= 120 kg/m3
¦Densitat
¦ 0,5 - 0,6 g/cm3
¦
¦
¦
¦(endurit i sec)¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Conductivitat ¦
<=0,052 W/m K
¦Conductivitat ¦ <= 0,070 W/m K
¦
¦tèrmica
¦
¦tèrmica
¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Granulometria ¦
<= 3 mm
¦Resistència a ¦ >=0,8 N/mm2
¦
¦
¦
¦la compressió ¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
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¦
¦
¦Reacció al foc ¦ A1 o A2-s1,d0
¦
¦
¦(UNE-EN13501-1)¦
+-----------------------------------------------------------------------+

¦
¦

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es
subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques de la vermiculita:
Granulometria: 2 - 6 mm
- Densitat: 80/100 kg/m3
Densitat de la mescla seca: 270/290 kg/m3
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la 'Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08.'
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es
subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400
kg/m3 de densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
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 material, es realitzaran
els assaigs següents:
- Densitat aparent.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada.
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps
màxim recomanat d'emmagatzematge 1 any.

OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, mitjançant un laboratori acreditat i extern:
- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845)
- Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).
- Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996
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 els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions
exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________
ESCUMA DE POLIURETÀ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

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

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B7C29450.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Pes net o volum
- Distintiu del control de qualitat

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:
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)
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
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Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat,
mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat,
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d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el 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
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
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:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels
límits següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): Variació relativa en llargària i amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables
en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605): Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels
límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció
del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNEEN 13163, en funció del nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
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:
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables
en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164.
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell
declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNEEN 13164, en funció del nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm
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- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm
Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
Planeitat (UNE-EN 825):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 35 mm
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- T1: - 2 mm
- Gruix < 50 mm: + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm
- T2: ± 1,5 mm
- T3: ± 1 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.
-

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les
conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.
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
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS).
Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 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 l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- 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 el valor del factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
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
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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:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
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 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.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els
assaigs d'identificació següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
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.

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

B7 B7C -

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.

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B7C9R5M0,B7C9R8I0EA97,B7C944C0.

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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.

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

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
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- 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:
- 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.
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500ZZ,B7J50010,B7J50090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida
l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva
aplicació amb pistola.

____________________________________________________________________________
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Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+

seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
¦

MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C

¦
¦
¦
¦

¦

¦
¦
¦

¦

MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
+----------------------------------------------------------------------------+

¦

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

¦

¦

¦
¦
¦
¦

¦

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics

ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines

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

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la
Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes
al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE
104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes
al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament
quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.
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Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
Emprimació prèvia per a segellats

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B7JZ00E1,B7JZ1090,B7JZ1010,B7JZ00F6.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru

____________________________________________________________________________
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Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES

B7Z22000.

Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat
del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es
cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui
el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de
garantir les condicions exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.

____________________________________________________________________________
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
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B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83ZA700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix,
ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total

PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
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No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment
protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió 'perfilería metálica'
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que
n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm

- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta,
l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de
fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
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B844C28A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides.
S'han considerat els acabats especials següents:
- Fibra de vidre incorporada al guix
- Làmina d'alumini adherida
- Acabat vinílic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
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-

Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb
càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de
la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica:
Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de
la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica:
Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica:
Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- nom, 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 14190
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera:
- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190
- característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND)
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques
ecopinades a càrrec del contractista.
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________
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B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84Z3510,B84Z7850.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de
l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests,
la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema
d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat,
en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
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Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.

-

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

-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

-

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma
europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE
Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

-

Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i
a la intempèrie
Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del
dissolvent
Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius
modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat
atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització
mitjançant un catalitzador
Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció
química dels dos components
Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis
i la intempèrie

PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de
la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2

____________________________________________________________________________
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PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZB000,B89ZH000,B89ZPD00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
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- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès
de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès
de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
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ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès
de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i
vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
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- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ,
DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat

Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Temps d'estabilitat de la barreja
Temperatura mínima d'aplicació
Temps d'assecatge
Rendiment teòric en m/l
Color

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o
emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al
20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
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Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment,
es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
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MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ASAA00,B8AZK000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica,
dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un
isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de
l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats

¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2-8h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

6 - 12 h

VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
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Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.

La pedra natural ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
La peça ha d'estar tallada per totes les seves cares.
Els extrems de la cara superior han de tenir una superfície de recolzament per als brancals de 22 cm de llargària, com a mínim.
La superfície entre dos zones de recolzament ha de tenir un desnivell i un trencaaigües en la part exterior.
La llargària de la part de la peça amb desnivell ha d'estar compresa entre 95 i 220 cm.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les següents característiques :
- Resistència a la flexió
- Densitat aparent
- Absorció d'aigua
- Resistència a la compressió
- Gelabilitat
- Abrasió
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Diferència de llargària entre les arestes: ± 2 mm
- Angles: ± 1°
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 0,3%
ESCOPIDOR DE PEDRA DE GRES:
Peça de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
ESCOPIDOR DE PEDRA CALCÀRIA:
Peça de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

ESCOPIDOR DE PEDRA GRANÍTICA:
Peça de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B8 -

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

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8K B8K4 -

ESCOPIDORS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA NATURAL

* Orden de 16 de mayo de 1980 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EFP/1980 Estructuras. FABRICA DE PIEDRA.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

____________________________________________________________________________

B8K4U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B8 Peça de pedra natural de forma aproximadament paralelepipèdica per a escopidor.
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA -

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAF000,B8ZAA000,B8ZA5000,B8ZA1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids
orgànics i inorgànics
Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que
destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
Solució de silicona
Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica,
dissolt en dissolvents adequats
Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un
isocianat
Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats

VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de
l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats

-

Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2-8h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

6 - 12 h

VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2

VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

-

Adherència (UNE 48032):

<= 2

SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física)
i 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.

PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
-4h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
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OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
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que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o
emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al
20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment,
es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta
norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

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 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B965CC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
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 poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
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.
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 ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos 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
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
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:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
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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 resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a
les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

¦ Longitud del costat ¦
± 0,3%
¦
¦ Gruix
¦
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) ¦
¦
¦
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)

____________________________________________________________________________

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

B9 B9C -

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

B9C3 - TERRATZO RENTAT AMB ÀCID

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C32324.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i
una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i
colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra ¦ Mida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦
0 6
¦
¦Petit ¦
7 - 10
¦
¦Mitjà ¦
10 - 30
¦
¦Gros ¦
30 - 40
¦
+------------------------------+
- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient sec.
- Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per variacions inevitables en el to i propietats del
ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió
¦
Tolerància
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
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TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):
+-------------------------------------------------------------+
¦ Classe
¦ Marcat ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦
provetes (Mpa) ¦
(Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦
1
¦
ST
¦
>=3,5
¦
>=2,8
¦
¦
2
¦
TT
¦
>=4,0
¦
>=3,2
¦
¦
3
¦
UT
¦
>=5,0
¦
>=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦
Classe ¦
Marcat ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦
Valor mitjà
¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦
30
¦
3T
¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦
45
¦
4T
¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦
70
¦
7T
¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦
110
¦
11T
¦
>=11,0
¦
>=8,8
¦
¦
140
¦
14T
¦
>=14,0
¦
>=11,2
¦
¦
250
¦
25T
¦
>=25,0
¦
>=20,0
¦
¦
300
¦
30T
¦
>=30,0
¦
>=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
Classe ¦
Marcat
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
1
¦
F
¦
Característica no medida

¦
¦
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¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
2
¦
G
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
4
¦
I
¦
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a la normativa UNE-EN 13748-2.
- Resistència climàtica:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat¦ Absorció de l'aigua
¦Massa perduda després d'assaig ¦
¦
¦
¦
%en massa
¦
de gel-desgel kg/m2
¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦
1
¦
A
¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada
¦
¦
2
¦
B
¦ <= 6, com a mitja
¦ Característica no mesurada
¦
¦
3
¦
D
¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2: Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2: Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el
foc extern sense necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma
EN 13369.

-

Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
Descripció del producte
Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.

____________________________________________________________________________
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B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:

>= 200 kg

B9CZ2000.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

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

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

BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la
següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l'aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions
previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
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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

-

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

- 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
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

B9E1 - PANOTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

B9E13100.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

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):
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos 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
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- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- 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.

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3
PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.
Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Alçària: ± 1 mm
- Pes: ± 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

____________________________________________________________________________

POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.
POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparació
- Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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MATERIALS PER A PAVIMENTS
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
B9GZ -

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

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9GZ1210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

____________________________________________________________________________

Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria
fina i com més contínua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Nul
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C
POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de
paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9JE9200,B9J17100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior pot estar tallat a bisell.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix: >= 2 cm
Gruix de la capa fina superficial: >= 0,7 cm
Mida del granulat:
- Gra petit: 2 - 4 mm
- Gra mitjà: 10 15 mm
- Gra gros: 30 40 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 10%
Toleràncies:
- Mides superficials: ± 0,5%
- Variacions de gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,3 mm
- Planor: ± 1,3 mm
- Guerxaments: ± 0,5 mm
- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <= 4% peces
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5% peces
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% peces

CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:
- Format en rotlle: ± 1 mm
- Format individual: ± 1 %
PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Ús: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús: apropiat per a ús intensiu

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peça ha de portar al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, 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

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B9U3 -

SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
B9U381C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar

B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS
B9U2 -

SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U21AA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors.
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+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material
d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.

Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 0,75%
- Gruix: ± 5%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,5%
- Ortogonalitat: ± 0,6%
- Planor: ± 0,5%

ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14): Exigida per acord

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

<= 9 x 10 E-6/°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una
alçària màxima d'1 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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Gruix > 7,5 mm: >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm: >= 15 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): >= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%

BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BABGPA62.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície
plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni d'altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs
fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes
següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,6%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Planor: ± 1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
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La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer mitjançant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE
85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran
sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta
de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: Puertas de Acero'.
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características y condiciones generales de inspección y
suministro.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS BASA -

MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de
fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la
resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material
¦Característiques dels components
¦
¦ porta
¦
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
¦
¦
¦de partícules
¦
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦
¦merats, protegit amb làmina no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
¦
¦
¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
¦
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat
¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiments de base de fusta massisa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦
¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans
de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA71M2,BASA72Q2,BASA81P2,BASA82R2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pàgina: 75

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els
muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla,
amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El
mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o
mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament

- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d'arestes.
- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el
conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.

BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

BAZ2 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

BAZ2C946.

GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació
comercial que l'acompanya:
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col·locació de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la
col·locació del tapajunts.
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Llargària: ± 1,0 mm
- Rectitud de les arestes: 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació
han d'anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de
referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei.

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.

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ BAZG -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGC370,BAZG4130,BAZGC2H0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla
i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
- Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on
existeixi un risc d'accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
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PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1: Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
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-

Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma
europea (UNE-EN 12209).

-

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es
classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes.
Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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Resistència a la corrosió (sisè dígit):

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
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BB9 -

d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha
de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals
incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són
paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D

SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB92U200,BB92CC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
- Caràcter numèric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions
d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARÀCTER NUMÈRIC:
Símbol indicador en forma de guarisme.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del
sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de
humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra 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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

____________________________________________________________________________

BC -

MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 BC1G -

VIDRES PLANS
VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1GG706.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions,
Pàgina: 79

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 sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i
usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
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- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (NPD)

-

- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2
- Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BC1KCC02.

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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 sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i
usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions
d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures
anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

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:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Factor de transmissió lluminosa
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
- En el cas de llunes trempades:
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels
assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin
satisfactoris.
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BC -

MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1 -

VIDRES PLANS

BC1K -

MIRALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra
dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la
zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats
reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

____________________________________________________________________________
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 -

TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

- 350: 0 a 0,6mm
Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació
dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Diàmetre exterior:
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD136170,BD135270,BD135370,BD135570,BD135770,BD136770.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques,
mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- 'B' codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la
paret.
- 'D' codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües
residuals de l'edifici.
- 'BD' codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma
UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d'aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d'aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U
compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
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TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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-

Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD514DP0,BD515HVM,BD515DJ1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle

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.

____________________________________________________________________________

PECES D'ACER GALVANITZAT:
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.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD1Z4200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de
xapa d'acer, galvanitzada.

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.

BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
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%

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.

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BD51 -

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

BONERES
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¦ 160
¦>= 1,2 ¦
>= 100
¦
+----------------------------------------------------------------+

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y
acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.

>= 5,2

¦

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions.
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

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

____________________________________________________________________________
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
- Data de fabricació
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A -

TUBS DE PVC PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5A2D00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de volta
- Tub circular
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per
encolat o junta elàstica.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
La superfície interior ha de ser llisa i regular.
Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir
Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral
Toleràncies:
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm
TUB CIRCULAR:
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.
Els nervis han de tenir forma de 'T'.
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): 'D'

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació de l'estanquitat del tub.
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:
- 5 determinacions del diàmetre interior.
- 5 determinacions de la longitud.
- Desviació màxima respecte la generatriu.
- 5 determinacions del gruix.
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.
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:
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'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control,
en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els
nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
TUB DE VOLTA:
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma trapezoidal.
Característiques del tub:
+----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració ¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
(cm2/m)
¦
(l s/m)
¦
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦
¦ 90
¦>= 0,8 ¦
>= 65
¦
>= 1,5
¦
¦ 110
¦>= 1,0 ¦
>= 75
¦
>= 2,8
¦

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5H -

CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5H89A8.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants
o vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior.
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S'han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d'emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la
cara superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o amb una massa suficient que
n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15: zones de vianants
- B 125: voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900: zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de l'UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no
necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Amplària interior (b):
- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Alçària interior (h):
- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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 recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal i/o de vehicles:
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- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades 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
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado
y evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo,
marcado y evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo,
marcado y evaluación de la conformidad.

____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F -

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FT350,BD7FT450,BD7FT550,BD7FT650.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'.
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot
contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
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- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2

No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot
contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües
residuals de d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han
de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després
d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que
influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en
exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin
desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- 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:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques
geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
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defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZX60I,BDKZ3150,BDKZU010,BDKZ3171.
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

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7K -

TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7K3310,BD7K3330,BD7K3340,BD7K3350.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques,
mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües
residuals de d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han
de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
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 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.Polipropileno (PP).Parte 1:Especificaciones para
tubos,accesorios y el sistema.

____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ -

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna
de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la
vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un
dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 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

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
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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.

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.

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).
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.).

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS

I BAIXANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3E100,BDW3E200,BDW3E300,BDW3E500,BDW3E700,BDW3E900,BDW3EB00,BDW3ED00,BDW3B900,BDW3BA00,BDW3BB00,BDW3BC00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos
i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.

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
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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

Unitat 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.

PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3E100,BDY3E200,BDY3E300,BDY3E500,BDY3E700,BDY3E900,BDY3EB00,BDY3ED00,BDY3B900,BDY3BA00,BDY3BB00,BDY3BC00.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos
i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.

____________________________________________________________________________
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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.

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

BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
BE41 - XEMENEIES CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE41A137,BE41AQ37,BE41A837.
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.
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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+)

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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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 material rebut.

¦Gruix (mm)
¦
0,7
¦
1
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦ Pes xapa
¦
1,72
¦
8,1
¦
¦ (kg/m2)
¦
¦
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400
¦
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treball¦
¦
¦
¦
¦
¦ (mm.c.d.a.) ¦
<=150
¦=100 ¦<=100
¦<=150 ¦
¦(UNE 100-102)¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------+
Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Planxa acer
¦
¦
Flexible
¦
galvanitzat
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Gruix (mm)
¦
no definit
¦
0,5
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
¦Diàm. (mm)
¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

¦
¦
¦ 0,7

¦

¦
¦

¦

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han
de ser comprimibles.
Estiratge per metre d'origen comprimit: <= 5 m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix
de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
+-------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància ¦
¦
( mm )
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦
¦
100
¦
+ 0,5
¦
¦
125
¦
+ 0,5
¦
¦
160
¦
+ 0,6
¦
¦
200
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
400
¦
+1
¦
+-------------------------------+

BE42QJ52,BE42Q852,BE42Q952,BE42QC52,BE42QE52,BE42QB52,BE42QF52,BE42R310.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

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

BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una
resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE
100012 d'higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per
a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Acer
¦
¦
¦
rígid
¦ inoxidable
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
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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).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
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-

- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes.
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra.
La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

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.

____________________________________________________________________________
BE -

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària: ± 1 mm
- Planor: ± 1 mm/m

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BE52Q230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

____________________________________________________________________________

Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.

BE -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°.
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus 'punta de diamant'.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.

BEG - APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Equips de climatització partits d'expansió directa.
S'han considerat els tipus d'equips següents:
- Condicionadors compactes d'expansió directa
- Bombes de calor compactes d'expansió directa
La unitat exterior ha d'incorporar els elements següents:
- Compressor per al fluid refrigerant
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini
- Electroventilador
- Vàlvula d'inversió del cicle
- Enllaços per als tubs d'interconnexió amb la unitat interior
- Plafó per a connexions elèctriques
- Suports antivibratoris i envoltant d'acer galvanitzat amb esmalt cuit al forn
La unitat interior ha d'incorporar els elements següents:
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini
- Electroventilador muntat sobre suports antivibratoris
- Filtre d'aire
- Safata per a recollir condensacions
- Enllaços per als tubs d'interconnexió
- Plafó per a connexions elèctriques i de control.

Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.

____________________________________________________________________________

BE -

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEG4E5D6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats.
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o
durant la instal·lació.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en
el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin la pressió de funcionament normal, parada i
transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques que es puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que
puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a
les parts actives.

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

BE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE6R1A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'alumini per al recobriment d'aïllaments de conductes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència assignada, amb un valor màxim de 10 mA per als
aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA per als aparells no accessibles al públic en general.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants
o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de calefacció, aquest no pugui entrar en contacte
amb parts metàl·liques accessibles.
Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs
elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament
de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc
elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han
de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge.
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una indicació que proporcioni el sentit d'augment o
disminució de la magnitud regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels termòstats o d'altres dispositius de comandament.
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació d'interruptors en cables flexibles.
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de
connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de donar a entendre clarament que abans
de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
Els aparells destinats a ser connectats a l'alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi hagi risc de xoc elèctric per descàrrega
de condensadors al tocar les espigues de la clavilla.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Grau de protecció de l'envoltant:
- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies): >=IPX0
- Aparells d'us en bugaderies: >=IPX1
- Aparells d'us exterior: >=IPX4
Freqüència: 50 Hz
Conductivitat tèrmica de l'aïllament dels tubs d'interconnexió: <= 0,035 W/m°C

clasificación y criterios de elección.
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas,
acondicionadores de aire y deshumidificadores.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- Comprovació que les unitats, estiguin identificades, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits especificats en projecte. S'han de comprovar
les diferents seccions del climatitzador:
- Secció d'impulsió i retorn:
- Ventilador
- Motor (marca, model, nº de sèrie, data de fabricació, potència (CV), tensió (V), protecció mecànica, velocitat (rpm), regulador de velocitat (marca
i model).
- Instal·lació elèctrica arrencador (model i marca), tèrmic (model i marca), regulació, secció cables, tipus d'aïllament, fusibles, protecció de
diferencials.
- Secció de filtres: Tipus, marca i model segons taula 1.4.2.5 del RITE.
- Secció humidificació: Humidificador (tipus, marca, model, nº de sèrie, (Nota: No s'admet humectació de l'aire mitjançant injecció directa de vapor
procedent de calderes, excepte quant el vapor disposi de qualitat sanitària).
- Secció bateries:
- Fred (Potència)
- Calor (Potència)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del
compressor.
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals absorbides en cada cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari
- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit
- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105
- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones,
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels equips de climatització, 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 la DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

____________________________________________________________________________
BE BEK -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK1X012,BEK1X013,BEK11A3D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o
durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin
produir com a conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al
bastiment de muntatge.
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a
ser recolzat al bastiment de muntatge.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
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La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:

Llargària x Alçària

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.

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin 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).

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

____________________________________________________________________________

BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

BE -

BEM3 -

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

VENTILADORS-EXTRACTORS

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

BEU4 -

DIPOSITS D'EXPANSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEM3X113.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BEU41B31.

Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.
Han d'estar formats per:
- Hèlix impulsora
- Motor elèctric

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa.
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una
placa frontal.
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
+-------------------+
¦ Cabal ¦ Potència ¦
¦ (m3/h)¦
(W)
¦
¦-------¦-----------¦
¦
100 ¦
<= 20
¦
¦
160 ¦
<= 35
¦
¦
250 ¦
<= 50
¦
¦
450 ¦
<= 40
¦
¦
600 ¦
<= 45
¦
¦
900 ¦
<= 65
¦
+-------------------+
Nivell sonor: <= 45 dB (A)
Material de construcció: Plàstic injectat

Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.
S'han considerat els elements següents:
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat elèctricament
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de
0,8 Mpa, amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als esforços que ha de suportar.
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús.
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
Ha de tenir una membrana especial interna.
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.
La rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:
Ha d'estar format per:
- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansió d'aigua
- Boca de connexió
- Membrana especial
- Vàlvula de càrrega de nitrogen
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:
- Compressor accionat per motor elèctric
- Manometre indicador
Diàmetre de la rosca de connexió:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 3/4' ó 1'
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2' ó 2'
Sobrepressió màxima:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 0,5 bar

Subministrament: Per unitats en capses de cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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-

Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar

-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les altes temperatures.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BE -

UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre
Equipos a Presion.

BEV -

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

BEV3 -

ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE -

BEV3UT01,BEV3UTG1.

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

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

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BEU6 -

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local

MANÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF
aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i
que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la
instal·lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i
manteniment.
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les
condicions de la DT.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb
baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs.
Grau de protecció mínim: IP30
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%

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

CONTROLADORS LOCALS:
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de
dades.
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent.
Ha de tenir incorporat internament o externament el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT
i aprovada per la DF .
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15 hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.

Unitat 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

PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
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Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

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.
- 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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

BEVW -

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ

BEVW1000.
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.

Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central

____________________________________________________________________________
BE -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

BEV BEV4 -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi
prèviament el programa de necessitats de la instal·lació.

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV42001,BEV42002.

Subministrament: En suport magnètic instal·lat en el controlador o programari.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables per a bus de dades
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control

Unitat de programació de cada punt de control, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de control.
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) 'Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas' i amb el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'.
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 'Conductores de cables aislados.' i amb el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.'

____________________________________________________________________________
BE -

CABLES DE DADES:
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid
colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció
perfectament circular i uniforme. La superfície ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense
porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar
individualment amb una cinta de polièster aplicada helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix de
polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament adequat.
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta
envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa
s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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
BEW4E001,BEW48000,BEW49000,BEW49002,BEW4A001,BEW4B000,BEW4C000,BEW43000,BEW4S231.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies
del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________
BE -

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

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BEW5 -

ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BEW52000.
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies
del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la
següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva longitud.
Llargària: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
=<
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
54
¦
76
¦
± 0,07
¦
± 0,15
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
76
¦
89
¦
± 0,07
¦
± 0,20
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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BF526300,BF528300,BF529300,BF52A300.

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

BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEZG4001,BEZG4002,BEZG4003,BEZG4000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per a radiadors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taps cecs
- Taps amb reducció
- Purgadors manuals
- Purgadors automàtics
- Aixetes
- Detectors de sortida

Pàgina: 95

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

¦
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

¦

-

¦

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.

____________________________________________________________________________
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TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF5A -

TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF5A4200,BF5A5200,BF5A6200,BF5A7300,BF5A8300,BF5AA300.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no
destinada al consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració
d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o
refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o
combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de
reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o 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)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
La designació del tub ha de constar de:
- La denominació (tub de coure)
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
- Cu+Ag: => 99,90%
- Fòsfor: 0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.
Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció: => 250 Mpa
- Allargament: => 30%
- Duresa (HV 5): 75 a 100
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 127351.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de tractament.
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació
i emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para
canalizaciones.
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TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF5B - TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF5B2200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
La designació del tub ha de constar de:
- La denominació (tub de coure)
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
- Cu+Ag: => 99,90%
- Fòsfor: 0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.
Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció: => 220 Mpa
- Allargament: => 40%
- Duresa (HV 5): 40 a 70
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 127351.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m.
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació
i emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para
canalizaciones.
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TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera
que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i
ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
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¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
¦

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

¦

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

¦

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
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).
- 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.

¦
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TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB2740U,BFB2430U.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera
que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i
ús normals no n'afectin a la llegibilitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
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La informació mínima requerida ha de ser la següent:
Referència a la norma EN 12201
Identificació del fabricant
Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
Sèrie SDR a la que pertany
Material i designació normalitzada
Pressió nominal en bar
Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Número de la Norma del Sistema: EN 1555
Nom o marca del fabricant
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Per a tubs dn<=32 mm
Diàmetre exterior nominal x gruix paret
Per a tubs dn>32 mm
Diàmetre exterior nominal, dn
SDR
Grau de tolerància
Material i designació
Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
Referència al fluid intern que transporta el tub
Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0
Pressió màxima de treball: <= 4 bar
Temperatura de treball: <= 40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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).
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

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
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ:
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos.
Características y métodos de ensayo.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFBB -

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFBBUZ11,BFBBUZ10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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.
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
+---------------------------------------------------------------------+
¦ Accessoris de Baixa densitat
¦
Accessoris de Mitja densitat
¦
¦ Accessoris d'Alta densitat
¦
¦
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦
¦ - Nom o marca comercial del
¦
- La inscripció: GAS
¦
¦
fabricant
¦
- UNE 53-333
¦
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del ¦
- SRD i Diàmetre nominal
¦
¦
tub SDR
¦
- Identificació del fabricant ¦
¦ - Informació del fabricant
¦
- Any de fabricació
¦
¦ - Intèrval de SDR de fusió
¦
- Referència del material:
¦
¦ - Referència del material:
¦
MDPE
¦
¦
PE 40 (Baixa densitat)
¦
¦
¦
PE 100 (Alta densitat)
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦ Tot en aquest mateix ordre
¦
+---------------------------------------------------------------------+
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Número de la EN 12201
- Material i designació normalitzada
- Interval de pressió en bar
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm
- Interval de SDR de fusió
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques 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).
- 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.
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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
BFQ3381A,BFQ3383A,BFQ33A4A,BFQ33A5A,BFQ33C6A,BFQ33C7A,BFQ33C9A,BFQ3345A,BFQ3346A,BFQ3347A,BFQ3349A,BFQ33A7A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat.
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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'.

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

____________________________________________________________________________
BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BFY5CK00,BFY5CL00,BFY5CN00,BFY5CP00,BFY5CQ00,BFY5CR00,BFY5CT00,BFYQ3040,BFYQ3060,BFYQ3080,BFY5A600,BFY5A800,BFY5A900,BFY5AA00,BFYQ3
020,BFYB1405,BFYB2705,BFYB2405.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

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.

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.

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.

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.

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

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BFW5A2B0,BFW5A4B0,BFW5A5B0,BFW5A6B0,BFW5A7B0,BFW5A8B0,BFW5AAB0,BFW526B0,BFW528B0,BFW529B0,BFW52AB0,BFWB1405,BFWB2705,BFW
B2405,BFWBUZ03,BFWBUZ02,BFWBUZ01.

BG11 -

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.

BG11UA16.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors: >= IP-417
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437
Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Classe tèrmica (UNE 21-305): A
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de connectar-hi altres cables.
PLÀSTIC:
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible
per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.

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.

METÀL·LICA:
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els
mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera.
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm

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

PER A ENCASTAR:
Ha de portar obertures per al pas de tubs.
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció

PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar 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 i la
Companyia Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.

AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible
per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible
per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
____________________________________________________________________________
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG14 -

CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
BG1 - CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG15 -

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

BG14U013,BG142802,BG144702.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BG151412,BG15XT10,BG152411,BG151932,BG151411,BG151512.
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Pàgina: 102

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

-

Antihumitat
Antideflagrant

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 ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.

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
¦
+------------------------------------------------------------------+

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.

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

PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

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.

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.

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.

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

PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

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

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.

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

FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS

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

BG16 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG161722,BG161212.

____________________________________________________________________________
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BG1 - CAIXES I ARMARIS

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.

BG1A -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

ARMARIS METÀL·LICS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1AX0A0,BG1A0940.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis
per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427

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

EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557
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.

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.

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG22 -

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 -

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22H710,BG22TH10,BG22H510,BG22H810,BG222810,BG22RJ10,BG22TP10,BG22TL10.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BG21H510,BG21H710,BG21H810,BG21HD10.
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.
Pàgina: 104

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:
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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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

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.

BG23 -

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG23EA10.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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.

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
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.

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i 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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja
sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

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

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.

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 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.

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 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.

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG24 -

BG2D -

TUBS FLEXIBLES D'ACER

SAFATES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG241600.

BG2DCGF0,BG2DC8F0,BG2DC8H0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, i de diàmetre nominal 50 mm com a màxim.

Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llisa
- Perforada

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
Contingut de fleix d'acer laminat en fred, segons la norma DIN 49020.
Galvanització electrolítica per ambdues cares.
Es connectarà per mitjà de ràcords metàl·lics.
Les seves dimensions s'especificaran segons el diàmetre nominal de referència.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
Grau de protecció: >= IP-30
Temperatura de treball: <= 300°C
Gruix de la galvanització: <= 20 micres
Qualitat de l'acer (UNE 10130): AP-02
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei: <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.

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

REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

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

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.

REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d'identificació del producte concret

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

____________________________________________________________________________
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.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

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.

BG31 -

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BG31UJ01,BG31UT01,BG31UT02,BG31UT03,BG31UT04,BG31UT05,BG31UT06,BG31UT07,BG31UT08,BG313300,BG31S500.

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de
designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base
de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
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:
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.

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.

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.

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.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
____________________________________________________________________________
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

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

BG32 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

BG32UT01.

CABLES DE COURE DE 450/750 V

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)

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.

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).

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BG380500,BG380900,BG380A00.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

Subministrament: En bobines o tambors.
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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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:
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 -

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415899,BG41589B,BG415DJB,BG415FJF,BG41G1QL,BG41JBRQ,BG415A9F,BG415D99,BG415FJ9,BG415GKC,BG41G1QM,BG415FJB.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a
l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de
designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor
està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una
etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques
fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals
del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils 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.

Pàgina: 109

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).

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 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 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

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4242JH,BG42529H,BG426B9H,BG42WCRP,BG42329H,BG4232JH,BG42429H,BG4252JH.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial
residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han
d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- 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:
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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.

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

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.

BG46 -

CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BG46E010.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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 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.

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.
Ha de poder incorporar indicador de fusió.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Resistència a la calor: Ha de complir
Resistència mecànica: Ha de complir
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els
conductors.
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos
per a la seva fixació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del tipus de fabricant
- Tensió nominal
- Intensitat nominal
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 de l'element 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 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

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

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG47 -

INTERRUPTORS MANUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG47U020,BG47U021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.
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El comandament ha de ser manual.
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants.
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques
fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
- Marcat suplementari de seccionadors
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús.
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la potència disipada de l'element recanviable.
- Referència a aquesta norma
- Grau de protecció del material sota l'envolvent.
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:
- Tensió assignada d'aïllament
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o quan estigui determinada.
- Grau de contaminació, si és diferent de 3
- Servei assignat
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable.
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.

-

Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats
segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els
assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG4R -

CONTACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4R4005,BG4RUCS2.
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)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- 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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit magnètic de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 'Terra'.
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del comandament compreses entre el 85% i el 110%.
Tensió nominal circuit principal: 400 V
Freqüència: 50 Hz
Número de pols circuit principal: 3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C
- Altitud: <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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

OPERACIONS DE CONTROL 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.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 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
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-

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

Freqüència: 50 o 60 Hz
Dimensions exteriors del marc: 96 x 96 mm
Llargària de l'escala:
- D'1/4 de circumferència: >= 73 mm
- De 3/4 de circumferència: >= 90 mm

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.

ELECTRÒNIC:
L'agulla indicadora ha de romandre fora d'escala en absència d'intensitat, amb la precisió corresponent a la seva classe.
Precisió en la mesura (UNE-EN 60051-1): classe 1
INDUCCIÓ:
Precisió en la mesura (UNE-EN 60051-1):

classe 1,5

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.

Subministrament: En caixes.
L'aparell ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Símbol que caracteritza la unitat de mesura
- Símbol de la classe de precisió
- Símbol de la posició de referència
- Valors nominals
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 60051-1:2000 Instrumentos de medida eléctricos con indicación analógica por acción directa y sus accesorios. Parte 1: Definiciones y requisitos
generales comunes a todas las partes.
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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BG6 - MECANISMES

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.

BG61 -

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG61UX14,BG61X160.

BG5 - APARELLS DE MESURA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BG55 -

Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.

FASÍMETRES

CAIXES PER A MECANISMES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos
desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.
Dimensions de les caixes:
+--------------------------------+
¦Capacitat
¦Dimensions (mm) ¦
¦--------------¦-----------------¦
¦1 element
¦
73x88x43
¦
¦2 elements
¦ 109x88x43
¦
¦3 elements
¦ 145x88x43
¦
+--------------------------------+
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG55U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fasímetre per a mesurar el factor de potència d'un corrent.
S'han considerat els tipus següents:
- Inducció
- Electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha de ser del tipus encastable i amb fixació a la part posterior.
L'esfera ha de ser quadrada amb escala d'1/4 o 3/4 de circumferència i sense mirall.
L'indicador ha d'estar format per una agulla situada de perfil.
Els intervals de l'escala han de correspondre a 1, 2 o 5 cops la unitat mesurada o a aquesta unitat multiplicada o dividida per 10 o 100.
Els números gravats en el quadre no han de tenir més de 3 xifres.
Ha de disposar de protecció contra la influència de camps electromagnètics externs.
Ha d'estar provist de borns posteriors per a la connexió amb el circuit elèctric a mesurar.
Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-52X

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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.

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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG62 -

INTERRUPTORS I COMMUTADORS
BG6 - MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG63 -

ENDOLLS

BG62XT01,BG62X001,BG62UT01.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BG63X002,BG63X003,BG63UT01.
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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

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
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.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

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

____________________________________________________________________________
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

BGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGB1UT01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 o 500 V de tensió, automàtica o mixta.
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.

BG7 - DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència.
Ha d'incorporar resistència de descàrrega.
Freqüència: 50 Hz
Pèrdues dielèctriques: <= 0,5 W/kVAr
Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C
Grau de protecció: IP-43X
Toleràncies:
- Potència reactiva: - 5%, + 10%

BG70 -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

____________________________________________________________________________
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MINUTERIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

BG70001N.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

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

DEFINICIO:
Interruptor temporitzat unipolar (minuteria).
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. Ha de ser de construcció modular.
Ha de dur un sistema de fixació per pressió.
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Tensió nominal
Freqüència

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a
1000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de condensadors d'energia reactiva, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels equips i verificar l'adequació als requisits del
- projecte.
- Control de la documentació subministrada.
- Control de recepció dels equips i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels condensadors
- Verificar els materials de la instal·lació associada (contactors específics per aquest tipus
- d'ús, proteccions amb APR).
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.

220/380 V
50 Hz

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
L'interruptor ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Referència del tipus de fabricant
- Número de mida
- Tensió nominal i naturalesa del corrent
- Intensitat nominal
- Poder de curt circuit

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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.

____________________________________________________________________________
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm,
2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de
35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a
simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
- Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2

BGD1 -

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD14210,BGD1002N,BGD1001N.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦
>= 10
¦
>= 300
¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

Subministrament: En feixos.
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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BGDZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

BGDZ1102,BGDZE030,BGDZE020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines
apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦
II o IV
¦
125
¦
<=50
¦
+----------------------------------------------+

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD2 -

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD2E010.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

BGW2 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

BGW2DCGF,BGW2DC8F,BGW2DC8H,BGW21000,BGW24000,BGW23000.

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 -

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW3 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

BGW15000,BGW11000,BGW1N000,BGW14000,BGW16000,BGW1A000.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BGW38000.
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions
conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines
de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor
d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

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

BGW4 -

BGWB -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW41000,BGW42000,BGW47000,BGW45000.

BGWB1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors.

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de condensadors i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon
funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de condensador.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW6 -

BGY3 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW63000.

BGY38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs,
reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

BGYD -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

BGYD1000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 60598-1:1989).
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
BH25 -

LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES EN LÍNIA CONTINUA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH25X0L1,BH25X015,BH25X006,BH25EXT1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, sense difusor o amb difusor metàl·lic de
lamel·les, per a 1 o 2 tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de connexió.
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol 'Terra'
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 245/2009,
en funció de la seva categoria.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al
substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi
de treure per la seva instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada
amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO 245/2009.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 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.

____________________________________________________________________________
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(versión oficial EN 60925: 1991).
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 -

FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

LLUMS D'EMERGÈNCIA

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH61X02N.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
+---------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦Potència (W) ¦
<= 12
¦
<= 8
¦
+---------------------------------------------+
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Superfície il·luminada (m2):
+---------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦S (m2)
¦
>= 28
¦
>= 60
¦
+---------------------------------------------+
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
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
BHB - LLUMS ESPECIALS
BHB1 -

LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHB1U006.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de polièster, IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense difusor

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad
Pàgina: 120

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol 'Terra
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 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 245/2009.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
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Aïllament elèctric: Classe II
Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
Ha de complir

LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR:
Ha d'estar formada per:
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions
- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre
- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc.
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC:
Ha d'estar formada per:
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions
- Un cos de polièster reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre
- Un reflector metàl·lic en el fons del cos
- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a pressió
- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector

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.

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BHM1 -

COLUMNES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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.
Reglamento (UE) 2015/1428 de la Comisión, de 25/08/2015, se modifican R.244/2009 de la Comis. en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para las
lámparas de uso doméstico no direccionales y el R.245/2009 de la Comi. relativo a requisitos de diseño ecológico lámparas fluorescentes sin balastos integrados,
lámparas de descarga de alta intensidad y balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, se deroga la D.2000/55/CE del P.Europ. y del
Consejo y el R.1194/2012 de la Comi. atañe a los requisitos diseño ecológico para las lámparas direccionales, lámparas LED y equipos.
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:
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
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
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:
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada
amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
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
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
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:
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada
amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
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BHM1U001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub
d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es
requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d’acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210
- Columnes d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219
- Columnes d’acer inoxidable: material d’acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m)
¦ 2,5 ¦ 4
¦ 5
¦ 6
¦ 8
¦ 10
¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Les columnes han d’anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d’alçaria nominal =< 10 m: ± 25 mm
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- columnes d’alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions del acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la porta
- columna amb placa d’ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge): <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular al pla de la placa

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el
que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________
BJ -

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

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

BJ1 - APARELLS SANITARIS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BJ13 - LAVABOS

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
BJ13BCC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell
o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
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
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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Instruccions per a la seva instal·lació
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb
taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.

BJ -

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ14 - INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14BCC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a
màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del
volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Inodors murals: 4000 N
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ18 - AIGÜERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ18CC06,BJ18CC08.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigüeres per encastar o amb suports murals.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element:
- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d'encastar
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Aigüeres d'enrasar
Aigüeres sota taulell

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
Hi ha d'haver drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent.
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior
Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast.
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la
cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment anomenats.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 1.500 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
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 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuació d'aigua residual domèstica:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- obre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- n la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:
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- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat
L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i nom del fabricant o casa comercial.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ1A - ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ABCC05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abocador.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un
metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Toleràncies:
- Dimensions: - 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
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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No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.

SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol
d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.

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

SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de
tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJ1 - APARELLS SANITARIS

REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir
esquerdes ni d'altres defectes superficials.

BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZQ000,BJ1ZS000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit
íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
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.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat

PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons
de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para
evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

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

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ236CC03.

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

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

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
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BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ28 - AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o
monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb
el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ28CC07.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescladora
- Monocomandament
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o
monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb
el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents

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

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

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

AIXETA TEMPORITZADA:
Temps de sortida d'aigua:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

>= 6 N m

15 - 20 s

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

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

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

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

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
BJ29CC05.
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2' de diàmetre d'entrada.
S'han considerat els tipus següents:
- Temporitzada
- Senzilla

BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís.
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BJ2ZN43K.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
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- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació

BJ331151,BJ33B16F.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m

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

ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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

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

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge,
o bé la informació comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

____________________________________________________________________________
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o bé la informació comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads

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

BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BJ38 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

BJ3814F6,BJ38B7DG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
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BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES
BJ65 - FILTRES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a aigüera:
- Desguàs: >= 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,6 l/s
- Sifó: >= 0,7 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ651113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca.
S'han considerat els materials següents:
- Acer inoxidable
- Poliester reforçat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant:
- Carbó activat: Eliminació de clor
- Sorra: Clarificació
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 complir les condicions requerides per la DF.
Pressió màxima: 7 bar
Velocitat filtració: >= 20 m3/h/m2

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge,
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POLIÈSTER:
Cos de polièster reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Diàmetre cos segons cabal:
+-------------------+
¦ Cabal ¦ Diàmetre ¦
¦ (m3/h)¦
(mm)
¦
¦-------¦-----------¦
¦
6
¦
350
¦
¦
8
¦
450
¦
¦ 10
¦
500
¦
¦ 15
¦
650
¦
+-------------------+
Diàmetre connexions: 1 1/2'
ACER INOXIDABLE:
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral.
Diàmetre cos: 750 mm
Cabal: 22 - 35 m3/h

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Diàmetre connexions:

2'
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Resistència elèctrica: 2500 W

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.
Les boques de connexió han d'anar protegides.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________
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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.
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BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJAAUT01.

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 607301:1991 + 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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

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'.

BJAA - ACUMULADORS BESCANVIADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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
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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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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 -

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

COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM12405,BJM1240B.
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, nocontaminants 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.

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.

____________________________________________________________________________
BJ -

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

BJS - EQUIPS PER A REG
BJS1 - BOQUES DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS1U030.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mà negues de reg o localització puntual d’aspersors aeris acoblats a la rosca de
lca clau d’apertura.
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosca
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona
En el cos ha d’haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal: 10 bar
Pressió de prova: >= 15 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

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)

BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
BM11 -

DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM11UT01.
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 LINEALS:
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o
els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i
que ha de romandre encès fins que s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del
detector.

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector
ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que
es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació
d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del
cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector
collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components
sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦
típica
¦
màxima
¦
resposta ¦
resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦
estàtica ¦
estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima
¦
màxima
¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
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
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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.
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:

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix
producte, l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya):
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra
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.

-

- 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

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software
continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software
continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust 'in situ' de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software
continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i
materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- 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)
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BM12 -

CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM12UT01.
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
- 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'
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- 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.

-

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM13UT02.
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

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.
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la versió del software contingut
en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser
accessible durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l'entorn (A o B)
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació
- Les gammes de freqüència d'alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i
materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
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-

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
BM14 -

POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

-

Referència a la norma EN 54-11
El nom o marca comercial del fabricant
Definició del model (tipus A o tipus B)
La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn)
Designació dels terminals e connexió
Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software
continguda en el polsador, si és el cas
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser
accessible durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i
materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen
les especificacions del projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.

BM1421D2.
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.

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)

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

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

BM3 - EXTINTORS
BM31 -

EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611,BM313511.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre
Equipos a Presion.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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

Unitat 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.

____________________________________________________________________________
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.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM91U020,BM9AU001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parallamps de puntes, sistema Franklin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

Unitat 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 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
BM3 - EXTINTORS
BM3A -

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte.
- Recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificar característiques dels següents elements d'unió a terra.
- Secció del conductor
- Material de posada a terra
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.

ARMARIS PER A EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM3A1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les especificacions del projecte.

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

Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.
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.
Font d'alimentació:
- Entrada: 230 V c.a.
- Sortida: 12 V c.c.
Temperatura de treball: -5°C - +40°C

BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BM91 -

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

____________________________________________________________________________

PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BM91U020.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Parallamps de puntes, sistema Franklin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'esdar format per:
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub.

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar
que compleixen les especificacions de projecte:
- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra.
La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

____________________________________________________________________________
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

____________________________________________________________________________

BMD3 -

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

CENTRALS DE SEGURETAT

BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMD6 -

CONDUCTORS

BMD3U001,BMD3U003.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Centrals de seguretat antirobatori.
S'han considerat els elements següents:
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior

BMD6UT01,BMD6UT02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma.

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
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.
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.
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat: 90 pF/m
Recobriment pantalla: >= 75%
Temperatura de servei: 0 - 60°C
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Tensió de servei: 250 V
Tensió de prova: 1000 V

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY9 -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DEFINICIÓ:
Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a parallamps i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

BMY91000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un parallamps.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BMY12000,BMY11000,BMY14000,BMY13000,BMY31000,BMY91000.
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.

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN315420,BN316420,BN312420,BN321660,BN31UT01,BN314720,BN315720,BN316720,BN316320,BN319320,BN3G2970.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.

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

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
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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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant

BN8363E0.

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per:
- Cos d'acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre brides
- Sistema de tancament per disc d'acer inoxidable
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc
La vàlvula de retenció de disc partit o de doble clapeta ha d'estar formada per:
- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides
- Clapetes d'acer inoxidable
- Junts de tancament d'EPDM
- Eix d'acer inoxidable
- Molla d'acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble clapeta
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents:
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Material
- Marca comercial
- Fletxa sentit circulació fluid
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Material del tancament: Acer inoxidable ferrític

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
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN81 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BN811670,BN819320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat 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.

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

BN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT
BN91 -

VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, AMB ROSCA

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN915420.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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)

____________________________________________________________________________
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN83 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES
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-

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

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.

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

BNF - VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BNF11A20,BNFBU010.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
____________________________________________________________________________

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un element obturador.
L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNE16300,BNE15300,BNE29300,BNERU229.
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

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.

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

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).

____________________________________________________________________________
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.
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BP27 - CABLES
BP BP2 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP22 - PLAQUES D'INTERFONIA

BP27UT01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure flexibles, per a col·locació interior

BP22UT01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes.

Unitats exteriors d'intercomunicadors telefònics o video-telefònics amb polsadors per cada usuari o teclat numèric.
S'han considerat els tipus següents:
- Intercomunicadors telefònics
- Intercomunicadors video-telefònics.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des de l'accés exterior de l'edifici.
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents.
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial.

Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra 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

PLAQUES D'INTERCOMUNICADORS VIDEO-TELEFÒNICS:
També ha d'allotjar la telecambra amb la seva il·luminació d'escena corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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 final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del projecte
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació
- Assaigs:
- Per a cables de parells:
- Assaig de combustió i densitat de fums: UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un incendi; UNE-EN 50226 Assaig de cables sotmesos al foc;
UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos despresos durant la combustió
- Tolerància de la secció real dels conductors: UNE 21123 Cables elèctrics d'utilització industrial de tensió assignada 0,6/1 kV
- Atenuació: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Impedància característica: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Tensió nominal, Tensió d'assaig, Tensió de prova: UNE 21143 Assaig de cobertes exteriors de cables
- Càrrega de ruptura: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Extinció de la flama: UNE-EN 50266
- Per a cables de Fibra Òptica:
- Assaigs de combustió i densitat de fums
- Tolerància de la secció real dels conductors
- Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte
- Càrrega de ruptura
- Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a:
- Comprovació de l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica
- Comprovació dels marges d'alimentació
- Comprovació de les prestacions
- Comprovació de la resistència a sobretensions.
- Comprovació del grau de protecció.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

____________________________________________________________________________

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar
que compleixen les especificacions de projecte:
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)
- Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions)
- Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra.
La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
BP BP2 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO

____________________________________________________________________________
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BP BP4 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP43UT01,BP43UT02.
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
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.
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Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir
les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el
conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície
colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats
de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable
en capes concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o
recobert d'una capa metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima
(a efectes mecànics) ha de ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes,
abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
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 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:
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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.

____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
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
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
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
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
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.

2-2:

BQ1 - BANCS

3-2:

BQ11 -

BANCS DE FUSTA

5-2:
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
6-2:
BQ11CC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

____________________________________________________________________________
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.

BP -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb
cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BPD - MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
BPD5 -

REGISTRES DE TERMINACIÓ DE XARXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BPD5C130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Registres de terminació de xarxa de material plàstic, per a infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.), per a col·locar encastats.
S'han considerat els elements següents:
- Registres de terminació xarxa de Telefonia Bàsica (TB) i Xarxes Digitals de Serveis Integrats (XDSI)
- Registres de terminació de xarxa de Radio Televisió (RTV) i Televisió per Cable (TLCA)
- Registres preparats pre a allotjar totes les xarxes de la I.C.T.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos i una tapa registrable.
No ha de tenir cops ni altres defectes superficials.
Ha d'estar preparat per a anar encastat a la paret.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida útil de l'element.
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos.
Ha de tenir entrades laterals preiniciades en les que han de poder acoblar-se cons ajustables per tal de permetre el pas dels conductes de la instal·lació.
Grau de protecció proporcionat per les envoltants (UNE 20324): >=IP 33
Grau de protecció proporcionat per les envoltants contra impactes mecànics (UNE EN 50102): >= IK 5
Gruix del material: >=2 mm
Rigidesa dielèctrica: >=15 kV/mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

Unitat 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 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
UNE-EN 60670-1:2006 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 62208:2004 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 - PAPERERES
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BQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de formigó.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ21CC01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts
de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Aixeta de funcionament temporitzat
- Mecanismes interiors de l'aixeta
- Entrada d'aigua de la xarxa
- Envoltang o carcassa
- Reixeta de desguàs
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte
exterior.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.
No s'ha de produïr escames ni despreniments.
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font 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.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb
una amplària màxima de 0,8 mm.
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar
Cabal mínim d'aigua a 3 bar: 0,2 l/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes.

Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
- Identificació del constructor (nom o raó social)
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

____________________________________________________________________________

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ3 - FONTS

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ3Z1300,BQ31C310.
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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BQ5 - TAULELLS

les seves característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.
Temporitzador: 45'.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ5BU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'han de subministrar embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la següent informació:
- Nom del fabricant.
- Potència.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Angles: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

>= 50 N/mm2
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.

>= 100 N/mm2

BR3 BR3P -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.

BR3PUF05,BR3PAM01.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
Terra vegetal
Terra àcida
Terra volcànica
Escorça de pi
Encoixinament per a hidrosembra

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

____________________________________________________________________________

Eixugamans elèctric.

TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
Sorra: 50 - 75%
Llim i argila: < 30%
Calç: < 10%
Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 6 <= pH <= 7,5

CONDICIONS GENERALS:
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
BQ8A -

EIXUGAMANS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ8AU001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Composició granulomètrica:
Sorra: 50 - 75%
Llim i argila: < 30%
Calç: < 10%
Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 5 <= pH <= 6,5

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
Cel·lulosa desfibrada: 40%
Palla de cereal: 50%
Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
Identificació del producte
Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de
l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs
corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III
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.
Pàgina: 146

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

D0391411.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una vegada estès.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 -

GRANULATS

D039 -

SORRES-CIMENT

____________________________________________________________________________
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.
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
D07 -

MORTERS I PASTES

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
D070 -

MORTERS SENSE ADDITIUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701461,D070C6C1,D0701911,D070A4D1,D0701821,D0701641,D070A8B1.

____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 D060 -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

FORMIGONS SENSE ADDITIUS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060Q021,D060M0B2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
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.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions,
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.

MORTER DE PERLITA I CIMENT:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent:
- Aigua
- Airejant
- Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia)
- Perlita (batre durant 2 o 3 minuts)
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

____________________________________________________________________________

MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent:
- Ciment
- Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme)
- Aigua (batre 1,5 minuts, com a màxim)
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 D076 -

El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormiment.

MORTERS I PASTES
MORTERS I FORMIGONS AÏLLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D07660B1.

MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA:
Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i 35°C.
La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un aglomerant, ciment o escaiola, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila expandida i aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3
- Morter de perlita i escaiola de 450/500 kg/m3
- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

MORTER DE PERLITA I CIMENT:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:
- Densitat 350 kg/m3: 0,8 N/mm2
- Densitat 450/500 kg/m3: 2 N/mm2
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 350 kg/m3: 0,07 W/m K
- Densitat 450/500 kg/m3: 0,09 W/m K

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

____________________________________________________________________________

MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Duresa superficial: 80 - 90 Shore C
Densitat amasada i seca: 0,70 kg/m3
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 450/500 kg/m3: 0,19 W/m K

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 270/290 kg/m3: 0,061 W/m K

D0B2A100,D0B27100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Resistència a compressió al cap de 28 dies:
- Densitat 500/600 kg/m3: 2 N/mm2
- Densitat 800/1000 kg/m3: 5 N/mm2
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 11 N/mm2
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 500/600 kg/m3: 0,12 W/m K
- Densitat 800/1000 kg/m3: 0,19 W/m K
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 0,27 W/m K

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1%
de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques
dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments
en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
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¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________
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1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

13 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

-

135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1351CC11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

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.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat,
així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element,
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de
les malles i d'altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat
i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
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).

____________________________________________________________________________

14 -

ESTRUCTURES

14E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
14E22BE7,14E22BE5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos,
col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura
Pàgina: 150

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma,
disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté
additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les
peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
Els tubs han de tenir el pendent prevista a la DT per a cada tram i han de seguir les alineacions indicades a la mateixa.
El tub ha de quedar connectat a la xarxa de sanejament.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Guix mínim del recobriment de la capa de granulat: >= 3 x diàmetre del tub
Pendent màxima: <= 14 º/ºº
Pendent mínima en funció del grau d'impermeabilitat del mur (definit segons el DB-HS 1 2.1.1):
- Grau d'impermeabilitat <= 2: >= 3º/ºº
- Grau d'impermeabilitat >=3; <= 4: >= 5º/ºº
- Grau d'impermeabilitat 5: >= 8º/ºº

____________________________________________________________________________

1D - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
1D5 1D5A -

DRENATGES
DRENATGES AMB TUB

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades
per tal d'evitar que el vent les desplaci.
La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes.
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la.
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).
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.

1D5A1240.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per a realitzar drenatges amb tubs de PVC en fonaments o murs de contenció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor
- Execució del llit de formigó
- Col·locació del tub de drenatge
- Mur de contenció:
- Execució de la impermeabilització
- Col·locació de la làmina drenant
- Col·locació del geotèxtil
- Reblert de la rasa amb graves

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
IMPERMEABILITZACIÓ:
El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).
Ha de quedar totalment adherida al suport.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de reforç del mateix material, col·locada centrada en l'aresta.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1.
En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.
El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les precipitacions i escorrentius.
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema
d'impermeabilització que s'utilitzi.
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics.
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures siguin homogènies.
Amplària de la capa de reforç en l'aresta: >= 15 cm
LÀMINA DE DRENATGE:
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les precipitacions i escorrentius.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.
En el cas de làmina amb geotèxtil, en l'acord amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es
protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny.
Cavalcaments de la làmina:
- Verticals: >= 20 cm
- Horitzontals: >= 10 cm
GEOTÈXTIL:
El geotèxtil ha d'envoltar completament el reblert de grava, i actuar com a capa filtrant per tal d'impedir la colmatació del drenatge degut a la penetració del
terreny. Si hi ha una capa d'impermeabilització, ha de protegir al material impermeable, de la pressió de la grava.
DRENATGE AMB TUB:
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
La capa de granulat ha d'envoltar completament el drenatge.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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.
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y
rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

E2 -

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra
de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran
dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2213422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a buidat de soterrani
- Excavació per a rebaix
- Excavació per dames
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació per dames:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l'amplària de les dames
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i
prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant
trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
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.

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 de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la
compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i
100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans
d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents,
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que
el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
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EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
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
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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
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.
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ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222CC03,E222142A,E222CC02,E2225432.
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%
- 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 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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
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E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E225R00F,E2255J70,E225AR70.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota
d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- 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
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats
per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
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.
REPÀS:
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 de
cimientos DB-SE-C.
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E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
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).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst
d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

E2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
E2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina en el Plec de l’Estudi de
Gestió de Residus.
____________________________________________________________________________
E3 -

FONAMENTS

E31 - RASES I POUS
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31522H4.

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.

CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les
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armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
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.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada
per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat
i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
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Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust,
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control,
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació
d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua
o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o
els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans,
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització
a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
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¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin
ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar
per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat,
així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament
o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb
un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element,
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal
asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb
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anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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 3/75)
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E32 - MURS DE CONTENCIÓ
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E325CC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
Pàgina: 159

-

Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
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.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada
per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat
i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
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Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

____________________________________________________________________________

E3 -

FONAMENTS

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

E32 - MURS DE CONTENCIÓ
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E32BCC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
Pàgina: 160

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.

FONAMENTS

E38 - TRAVES I PILARETS
E385 - FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E385CC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Traves i pilarets
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
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.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada
per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat
i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
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FONAMENTS

E38 - TRAVES I PILARETS
E38B - ARMADURES PER A TRAVES I PILARETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts
de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica
a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
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seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

E3C5CC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
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.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada
per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat
i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3CBCC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts
de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
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BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________

E3 -

FONAMENTS

E3C - LLOSES
E3CD -

ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

E3CDD100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust,
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control,
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació
d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua
o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o
els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
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La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans,
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització
a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament
o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb
un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element,
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal
asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb
anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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 3/75)

____________________________________________________________________________

FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.

E3 -

FONAMENTS

E3F - ENCEPS
E3F5 - FORMIGONAMENT D'ENCEPS

FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin
ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar
per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat,
així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Enceps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
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E3F5CC01.

CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les
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armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
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.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada
per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat
i d'acord amb EHE-08.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3FBCC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
ENCEPS:
L'armadura inferior ha de quedar col·locada en tota la llargària de l'element, sense reduir la seva secció. Aquesta armadura ha de quedar ancorada per
prolongació recta o en angle recte, o mitjançant barres transversals soldades, a partir de plans verticals que passin per l'eix de cada pilot.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica
a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
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CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E3F - ENCEPS
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.

E3FD - ENCOFRAT PER A ENCEPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
E3FDCC07.
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E431 - PILARS DE FUSTA
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E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E431CC03,E431CC04.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
E3Z112P1,E3Z1CC05.
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.

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- 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:
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.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions
els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 'Documento Básico SE-M Estructuras de Madera'.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
Toleràncies d'execució:
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336
per a fusta de coníferes i pollancre.
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament corresponents.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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).
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.
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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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la
peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita,
després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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 Madera
DB-SE-M.
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

____________________________________________________________________________

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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la
peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita,
després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

ESTRUCTURES

E43 - ESTRUCTURES DE FUSTA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E433 - BIGUES DE FUSTA

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 Madera
DB-SE-M.
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E433CC01,E433CC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Bigues
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- 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:
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.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions
els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 'Documento Básico SE-M Estructuras de Madera'.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que
permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336
per a fusta de coníferes i pollancre.
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament corresponents.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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E43 - ESTRUCTURES DE FUSTA
E43B - CABIRONS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E43BF1A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Cabiró
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- 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:
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.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions
els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 'Documento Básico SE-M Estructuras de Madera'.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
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Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que
permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336
per a fusta de coníferes i pollancre.
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament corresponents.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la
peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita,
després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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 Madera
DB-SE-M.
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs
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Formació d'elements estructurals nous:
- 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:
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.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions
els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 'Documento Básico SE-M Estructuras de Madera'.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que
permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la norma UNE EN 390.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la
peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita,
després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E43 - ESTRUCTURES DE FUSTA
E43Q -

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 Madera
DB-SE-M.
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

CABIRONS DE FUSTA LAMINADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E43QCC07.

____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Cabiró
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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E43 - ESTRUCTURES DE FUSTA
E43S - SOSTRES DE FUSTA CONTRALAMINADA
E4 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ESTRUCTURES

E44 - ESTRUCTURES D'ACER

E43SCC03.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
E4475CC05,E4475217,E44ZCC12,E44Z5A25,E447J237,E44ZCC01,E44ZCC02,E44ZCC03,E44B2253.
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Sostres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- 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
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.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions
els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 'Documento Básico SE-M Estructuras de Madera'.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.
Toleràncies d'execució:
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la norma UNE EN 390.
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la
peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita,
després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF
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 Madera
DB-SE-M.
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011,
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de
les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les
indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb
entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component 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:
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- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de
complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga
ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims.
Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que
sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la
peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació
d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues
de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma
segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per
l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera
que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments
adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
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Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de
galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i
abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat
sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han
de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions,
especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o
voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció
i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge.
S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les
soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització
del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
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- 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.

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar
la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control
segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de
condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 %
de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades
al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per
la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per
la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

____________________________________________________________________________
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.
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E4B - ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4BP1110.

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:
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
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- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts
de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica
a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
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MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge
determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
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-

Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________
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MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DC1D00,E4DCCC10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust,
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control,
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació
d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua
o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o
els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans,
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització
a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin
ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar
per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat,
així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament
o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb
un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element,
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal
asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb
anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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 3/75)

-

Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
Col·locació de plomades en arestes i voladissos
Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
Repàs dels junts i neteja del parament
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma,
disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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ESTRUCTURES

E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E2686L,E4E2566L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos,
col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté
additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts
horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
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:
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- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.

CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Llargària de l'encastament: >= cantell de la llinda
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Gruix dels junts: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

ESTRUCTURES

E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E8 - CÈRCOLS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E865EF,E4E854EF.
E4 -

ESTRUCTURES

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

E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Execució de cèrcol en parets estructurals portants o de travament, format per peces de morter de ciment premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter
de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc amb sorra de marbre, per a quedar vistos o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del pla de recolzament
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
- Anivellament i aplomat del element
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter

E4E7 - LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E765EF,E4E754EF.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb peces de morter de ciment o d'argila expandida premoldejades en forma d'U,
col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vistes o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del pla de recolzament
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
- Anivellament i aplomat del element
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter
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CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els junts han de ser plens i enrasats sempre que la DF no fixi cap altra condició.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
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-

Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
Planor: ± 10 mm/2 m
Gruix dels junts: ± 2 mm

Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Abans de l'abocada del formigó, s'ha d'humitejar la filada de blocs de morter de ciment que fan d'encofrat.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

FORMIGONAMENT:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

FORMIGONAMENT:
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.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i sense segregacions.

E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

E4 -

ESTRUCTURES

ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4EZ3000,E4EZ72C4,E4EZQ024.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter
de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per
barres corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
En el cas de formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Cura del formigó
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Pàgina: 179

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________
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ESTRUCTURES

E4P - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4PRCC02,E4PRCC03,E4PRCC04,E4PRCC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra.
S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents:
- Pilars
- Jàsseres
- Bigues triangulars
- Grades
- Escales
- Ancoratges d'acer per a pilars
S'han contemplat els tipus següents de reblerts:
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- Reblerts de morter per a pilars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges
- Preparació de la zona de treball
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellament definitius
- Reblert de morter
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
- Abocada del morter
- Regularització de la superfície

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

____________________________________________________________________________
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ESTRUCTURES

E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4Z2 - ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

CONDICIONS GENERALS:
PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament, o cargolat a la seva posició.
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.
La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada.
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte.
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
REBLERT DE MORTER
Resistència a flexió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 6 N/mm2
- 3 dies: >= 8 N/mm2
- 7 dies: >= 9 N/mm2
- 28 dies: >= 10 N/mm2
Resistència a compressió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 20 N/mm2
- 3 dies: >= 45 N/mm2
- 7 dies: >= 62 N/mm2
- 28 dies: >= 90 N/mm2
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions a la seva massa
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no tenir irregularitats

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4Z23FA1,E4Z23AA1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, formada amb rodons, barretes o platines d'acer galvanitzat, d'acer inoxidable o
d'acer recobert amb epoxi col·locades amb el mateix morter de la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:
- Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys
- Es disposa de plànols de muntatge
- Es disposa de programa d'execució
- Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits per al muntatge
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements i
l'execució dels recolzaments, enllaços i unions
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa
d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.
REBLERT DE MORTER
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5ºC i 40 ºC
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i
utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi han d'haver elements contaminants dins la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del morter
Un cop abocat el morter, la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments s'han de realitzar per solapa.
La situació de l'armadura dins del junt ha de permetre el gruix constant del recobriment.
La llàrgària de l'ancoratge i del solapament s'ha de determinar segons l'especificat en l'apartat 4.5.3 del DB-SE-F.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment següent:
- Recobriment respecte a la vora exterior: >= 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota: >= 2 mm
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents
superiors a 50 km/h.
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària calculats segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i
cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.

JÀSSERES, ESCALES I GRADES:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PILARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBLERTS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm
- Nivell: ± 10 mm

COBERTES

E51 - TERRATS
E511 - ACABATS DE TERRATS

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de morter.
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E511CC05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment flotant:
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt: >= 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit
en la coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava, es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
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%

PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades: <= 5 m
- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.
Separació entre peces: <= 0,2 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total

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:
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec): <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: ± 10 mm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5454A36,E545UCC04,E545UA80.
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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)

COBERTES

E51 - TERRATS
E51Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E51ZCC01.

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.
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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de filada amb peces ceràmiques col·locades amb morter o pasta de ciment ràpid.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les peces
- Acabat arrebossat, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La filada ha de ser estable i resistent.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
ARREBOSSADA:
Les cares superior i lateral externa ha d'estar arrebossades tot formant una mitjacanya a la trobada amb el suport.
L'arrebossat ha de ser llis, sense esquerdes i amb una textura uniforme.
Gruix de l'arrebossat: 1 cm
Radi de la mitjacanya: 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
- Radi de la mitjacanya: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Si es col·loca amb pasta de ciment ràpid, la pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
No es pot arrebossar la filada fins al cap de 24 h d'haver col·locat els maons.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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
E5 -

COBERTES
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.

E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
E545 - COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30%
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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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.

-

Planor:

± 10 mm/2 m

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total

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.

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 50 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m

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

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm

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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FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.

COBERTES

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5Z1CC02,E5Z15M20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Bigueta de formigó precomprimit
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta
de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
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PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han
d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
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
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-

Obertures > 1 m2:

Es dedueix el 100%

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.

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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material

± 5 mm

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments: >= 12 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell
i fixats mecànicament als suports.
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements
recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de solera: ± 10 mm
- Planor:
- Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m

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:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de tenir junts de retracció.
Junts de retracció:
- Fondària: >= 0,7 cm
- Amplària: aprox. 0,4 cm
- Separació entre els junts: <= 500 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:

COBERTES

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer
malbè la planxa.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 0,5%

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5Z2F4LA,E5Z2CC02,E5Z2CC06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de
sostremort
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de morter de ciment:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Cura i protecció del material
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces al suport
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de quedar ben adherit al suport.
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SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm
Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm
Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 0,5%
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts longitudinals han de ser a tocar.
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells.
Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm
Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:
La solera ha de ser plana i resistent.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Separació d'elements verticals: ± 5 mm
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:
La solera ha de ser plana i resistent.
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
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Distància entre els suports: = llargària placa
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: + 20 mm
- Alineació dels nervis: ± 10 mm

-

Cavalcaments:

- 0 mm,

+ 20 mm

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 l'equip.
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 l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense
protecció contra la corrosió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de
rejuntar amb morter.
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%

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E5 -

COBERTES

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZF - ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES
E5 -

COBERTES

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5ZD - MINVELLS

E5ZFCC11,E5ZFQS00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZDW24H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
Pàgina: 185

Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta
S'han considerat els elements següents:
- Acroteri i minvell de dues peces de planxa col·locades amb fixacions mecàniques.
- Acroteri alt en pendent de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.
- Acroteri lateral o baix en pendent amb muntants, de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.
- Acroteri amb peça en forma d'L de ceràmica, col·locada amb morter i acabat amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Acroteri de peça ceràmica:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de la peça ceràmica collada amb morter sobre el suport i recobriment d'aquesta amb planxa metàl·lica fixada mecànicament
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- Execució dels junts entre làmines
Gàrgola col·locada amb soldadura:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element amb soldadura
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:
- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació del llit d'assentament
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final

La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts
entre làmines.
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui
estable.

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport sòlidament mitjançant visos.

GÀRGOLA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

ELEMENT DE PLANXA:
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

E5 ACROTERI:
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany.
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades.
L'acroteri amb abocador a la canal, ha de cavalcar sobre d'aquesta.
La peça ceràmica ha de recolzar sobre la paret perimetral i sobre l'envanet de sostremort. Verticalment ha de seguir el pla de façana.
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
Cavalcaments: >= 5 cm
Cavalcaments sobre la canal: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineació: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
- Horitzontalitats: ± 2 mm/m, ± 15 mm/total

COBERTES

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZHADP4,E5ZH5DJ4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ACROTERI DE PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA:
Toleràncies d'execució:
- Alineació de la peça: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total
- Horitzontalitat de la peça: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Desviació de la peça respecte al pla de façana: ± 2 mm
GÀRGOLA:
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en tot el seu perímetre.
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb morter.
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.
Pendent cap a l'exterior: >= 1 cm
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Situació: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense
protecció contra la corrosió.
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER:
La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
- Fixada amb morter de ciment
- Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:
- Replanteig de l'element.
- Connexió per pressió en el baixant.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa.
El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub

GÀRGOLA:
Pàgina: 186

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

E5 -

REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total

COBERTES

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZJ - CANALS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZJCC13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PROLONGACIÓ RECTA:
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
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 l'equip.
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 l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense
protecció contra la corrosió.

REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

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

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:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions
de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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.
material afectat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts

En cas contrari es procedirà a canviar tot el
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PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E612 - PARETS DE CERÀMICA

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts
horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612BR12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb
maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest
espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions
previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les
instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
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L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E618562N,E618452N,E618CC02,E6185M6N,E6184L6N,E6183K1N,E618CC05,E618CC07.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté
additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les
peces.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig
bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest
espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions
previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les
instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
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Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
Repàs dels junts i neteja del parament

La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o divisió.
Separació del connector a la cara exterior:
- En parets, paredons i envans per revestir: >= 1 cm
- En parets, paredons i envans vistos: >= 2 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.

TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:
- En parets construïdes amb peces d'argila:
- Quantitat de connectors: >= 4/m2
- Separació dels connectors (en qualsevol direcció): <= 60 cm
- Ancoratge en parets i paredons: >= 5 cm
- En parets de blocs de morter:
- Separació horitzontal dels connectors: <= 60 cm
- Separació vertical dels connectors: <= dues filades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)

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

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per la DF
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm

E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E61ZCC15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
S'han considerat els elements següents:
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer col·locats amb el mateix morter de la paret.
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica
alleugerida)
- Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets de vidre emmotllat
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col·locat amb soldadura o fixacions mecàniques, si l'estructura es d'acer o
amb fixacions mecàniques si és de formigó
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred amb fixacions mecàniques.
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica alleugerida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:
- Replanteig de la posició dels connectors
- Col·locació de l'element
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid:
- Replanteig de la posició i dels elements de fixació
- Fixació de l'element al suport
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:
- Replanteig de l'element sobre l'estructura
- Neteja de la base
- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó
TRAVADA DE PARETS:
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret.
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret i embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre.
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer a portell.
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets interiors de la peça sobre la qual es recolza.
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COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret.
Ha de quedar anivellat i aplomat.
Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació.
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires.
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La llargària ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més 15 mm.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre elles ha de ser l'adequada per a suportar les càrregues horitzontals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus plecs.
La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la paret.
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la paret.
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament embegut en el formigó del cèrcol, quan l'ancoratge és amb
platina de dos plecs.
L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions mecàniques i a la paret ha de quedar embegut en el morter del junt.
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol.
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura antioxidant segons les especificacions de la DF Ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d'obra.
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament.
Separació horitzontal entre ancoratges: <= 5 m
Separació vertical entre ancoratges: <= 4 m
Llargària de l'ancoratge: 10 cm
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol: 8 cm
Toleràncies d'execució:
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-

Alineació: ± 2 mm/m
Llargària de l'ancoratge: ± 10 mm
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:

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.
± 10 mm

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element a què s'han d'unir.
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.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
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E6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents
superiors a 50 km/h.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E652CC10.

TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords.

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

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat estructural bàsica.
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment d'utilitzar-los.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
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.
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa
compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONNECTOR O ANCORATGE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ARMADURA:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FORMIGÓ:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix
laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell
previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
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Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord
per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
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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.
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF
doni la conformitat de les tasques realitzades.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

El conjunt acabat ha de ser estable.
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o material elàstic per absorbir els moviments.
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares
d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les 'Normas Tecnológicas de la Edificación' PMA i PML, respectivament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 3 de agosto de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-PML/1976, «Particiones-Mamparas de Aleaciones ligeras».

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.

____________________________________________________________________________

E6 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E69 - GELOSIES I BALUSTRADES

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E692 - GELOSIES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________

E692CC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E6 -

Formació de gelosia de peces ceràmiques o de morter de ciment col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E66 - DIVISÒRIES AMB

MAMPARES

GELOSIA DE PECES DE CERÀMICA O MORTER COL·LOCADES AMB MORTER
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CONDICIONS GENERALS:
La gelosia ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals.
La manera de col·locar-la ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar a ser sotmesa a cap tensió estructural.
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

E66ECC06,E66ECC08.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres,
que serveix per dividir locals.
S'han considerat els tipus següents:
- Mampares amb perfils d'acer
- Mampares amb perfils d'alumini
- Portes per a mampares
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació del bastidor
- Col·locació de l'emplafonat
- Muntatge de les portes
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
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GELOSIA DE PECES DE CERÀMICA O MORTER COL·LOCADES AMB MORTER
Les filades han de ser horitzontals.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell l'element. Aquest
espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h.
Gruix dels junts: 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Aplomat: ± 3 mm/m, ± 9 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m, ± 6 mm/total
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-

Gruix dels junts: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada
48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
GELOSIA DE PECES DE CERÀMICA O MORTER COL·LOCADES AMB MORTER
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts
horitzontal i vertical.

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%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si
cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas
impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de
polietileno

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

E7 -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES
____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7882202.
E7 -

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

E77 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES

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

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte

Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè col·locades no adherides sobre el suport.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Impermeabilització amb membrana de làmines de poliolefines.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de ser estanca.
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles.
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de
forta pendent, etc.).
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics.
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures siguin homogènies.
Solapament de les unions: >= 15 cm
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 50 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7743281,E7743260,E776CC03,E776CC12.

CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades
per tal d'evitar que el vent les desplaci.
Característiques del suport:
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes.
- Rugositats: <= 2 mm
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C.
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la.
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
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.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

-

Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm
Feltre: >= 5 cm

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.

BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
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BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C.
Característiques del suport:
- Rugositat: <= 1 mm
- Humitat: <= 5%

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

E7A24M0L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials següents:
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes
- Làmina bituminosa
- Full d'alumini
- Làmina de polietilè
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barrera amb pel·lícula bituminosa:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació del producte amb les capes necessàries
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'emprimació
- Col·locació de la làmina
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina

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%
BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres,
desguassos i junts.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.
Ha de tenir la dotació prevista.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
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.

BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: >= 8 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

-

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces

Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
Control de longitud de soldadura del geotèxtil
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres,
desguassos i junts.

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7B - GEOTÈXTILS I

LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

E7B451D0,E7BC37B0,E7B451J0.
CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm

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

____________________________________________________________________________
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IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E7C29451.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Replanteig de l'alineació de parets i envans

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
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-

Preparació de l'element (retalls, etc.)
Neteja i preparació del suport
Col·locació de l'element
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CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista
de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm

E7 -

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C9R8I4EA97,E7C944C1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin
contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb morter per a arrebossats
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista
de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >= 5 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

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

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin
perjudicar l'adherència del morter.
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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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%

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. 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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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J5129A,E7J5A01A.
E7 -

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7D E7D6 -

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

AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D6CC04,E7D6CC05,E7D6CC06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries
i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles.
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat
no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi.
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin
necessàries.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
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Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements
independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola
neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de
l'armadura més propera a aquest parament.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦
- 10 a + 35°C
¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦
+ 10 a + 35°C
¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C
¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt
¦
¦
¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C
¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C
¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte
amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntual
- Lineal
- Superficial
S'han considerat els tipus de làmina següents:
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil)
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixada amb adhesiu
- Adherida amb oxiasfalt
- Adherida en calent prèvia emprimació
- Autoadherida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format per una banda recta i d'amplària constant.
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada
per la DF.
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines de cautxú-butil.
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.
Amplària del reforç lineal: 50 cm
Cavalcament:
+--------------------------------------------------------------+
¦Tipus de reforç
¦ Cavalcament
¦
¦---------------------¦----------------------------------------¦
¦Puntual
¦ >= 10 cm
¦
¦Lineal o superficial ¦ Vertical
¦>=15 cm ¦
¦
¦ Horitzontal
¦>=10 cm ¦
¦
¦ En elements de desguàs
¦>=10 cm ¦
¦
¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦
+--------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: ± 20 mm
- Làmines de PVC o cautxú-butil: ± 10 mm
- Amplària del reforç lineal: ± 50 mm

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
El suport ha de ser net.
Característiques del suport:
- Rugositats:
- Làmines bituminoses: <= 1 mm
- Làmines de PVC: <= 1/3 del gruix de la làmina
- Humitat: <= 5%
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de col·locar el reforç.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina les zones a unir.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació
de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines no protegides, del sol.
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions per a les membranes que es reforcen.
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.

____________________________________________________________________________
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LÀMINES DE PVC O LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL COL·LOCADES AMB ADHESIUS:
L'adhesiu s'ha d'aplicar a les dues cares dels elements per unir i s'ha de pressionar. No han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui el reforç.
Si la col·locació és amb adhesiu de cautxú sintètic dispers en betum, aquest s'ha d'aplicar en calent a una temperatura < 250°C. Abans s'ha d'aplicar una mà
d'emprimació al suport d'obra.

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7Z5 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL

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

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

E7Z51A06,E7Z52A06.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL:
Pàgina: 198

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E8 -

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el
treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació
d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.

REVESTIMENTS

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81122B2,E81128B2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o
exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.

ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres
han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduirse el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E8 -

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el
treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

REVESTIMENTS

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

ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta
superfície amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).

E8251345.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
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E83E - EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Replanteig parcial: ± 2 mm
Replanteig total: ± 2 mm
Planor: ± 5 mm/2 m
Aplomat: ± 5 mm/3 m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.

E83EEJBA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta
de guix.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat
- Plaques transformades de guix laminat
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat
- Sobre perfileria
- Sobre mestres
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació de masses equidistants de guix
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
- Fixació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació de l'aïllament:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o
mestres necessaris.
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 2 mm
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals: 40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
La longitud dels muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir.
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors,
llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord
per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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E83 - APLACATS
MUNTATGE DE LA PLACA:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell
previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Junts entre les plaques: <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
Pàgina: 201

E83P - APLACATS AMB PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83P0V20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Revestiments realitzats amb safates i remats fets amb pannells d'alumini conformats, col·locats amb fixacions mecàniques sobre subestructura d'alumini.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Replanteig de la façana
- Col·locació dels suports dels perfils
- Col·locació dels perfils de l'estructura de suport
- Fixació de les safates o els remats a l'estructura
CONDICIONS GENERALS:
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell
previst.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.).
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
Amplària dels junts entre perfils: <= 5 mm
Distància entre les fixacions dels perfils: <= 300 cm
Volada del perfil respecte la fixació extrema: <= 25 cm
Llargària dels perfils : <= 8 m
Distància entre les fixacions dels pannells als perfils: <= 50 cm
Distància de les fixacions a les vores del pannell: > = 10 mm
Separació entre pannells: > = 10 mm, <= 20 mm
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:
- Distància entre els eixos dels perfils: ± 5 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Nivell: ± 5 mm
- Verticalitat: ± 3 mm/2 m
- Alineació entre perfils consecutius: ± 10 mm
Toleràncies d'execució de l'aplacat:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància de les fixacions a les vores: ± 2 mm
FAÇANA VENTILADA:
En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi ha d'haver obertures de ventilació en contacte directe amb l'exterior.
Les obertures de ventilació han de quedar protegides per tal d'evitar la formació de nius d'insectes.
Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.
Magnitud de l'obertura de ventilació per metre lineal d'amplària de façana:
- Alçària de façana <= 1 m: 20 cm2/m
- Alçària de façana > 1 m: 50 cm2/m
Gruix de la cambra d'aire ventilada: >= 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de
revisar i assegurar les parts fetes.
La manipulació dels pannells (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer a taller.
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de la placa.
Si les fixacions son d'acer galvanitzat, cal interposar entre els elements d'alumini i els d'acer un separador aillant per evitar els efectes corrosius deguts al
diferent potencial dels metalls.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SAFATES:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
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E83 - APLACATS
E83Q -

APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83QS163,E83QCC06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat,
i planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre planxes
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.
Punts de fixació per planxa: >= 6
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- Aplomat total: ± 30 mm
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
- Paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm
- Nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm
- Nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista
de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació de l'aïllament: <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

REMATS:
m de llargària executada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________

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

REVESTIMENTS

E84 - CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E844K182,E844C2M3.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars
integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d'escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
- Làmel·les de PVC o metàl·liques
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la
compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins
dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha
de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una
subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les
perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal
d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
REGISTRES:
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures
de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums,
reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits,
etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura
superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
REGISTRES:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin
l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
REGISTRES:
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o
fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment
d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la
trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat.
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en
l'àmbit d'actuació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits
en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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REVESTIMENTS
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport.
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
- Fixació de les llates sobre el suport.
- Replanteig de l'especejament en el parament.
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E865CC05,E865CC06.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació
d'humitats permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm

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

____________________________________________________________________________

E8 -

REVESTIMENTS

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E86A - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler

E86A5AC5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d'acer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport

CONDICIONS GENERALS:
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
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Comprovació de la planimetria del suport
Fixació de la perfileria sobre el suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
Fixació de les planxes a la perfileria
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.

-

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres admissibles.
Ha de quedar ben adherit al suport.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant ( restes d'embalatges, retalls de
planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries
i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

>= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un
12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han
de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en
la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes
d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN
ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.

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

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

E89AQBP0,E8940BJ0,E894ACK0,E8989240,E898K2A0.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

E8 -

REVESTIMENTS

E89 - PINTATS

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de
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4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons
els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del
vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
Tractaments amb lasurs:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
Envernissats:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat: >= 80 micres
- 3 capes d'acabat: >= 100 micres

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un
12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han
de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en
la direcció de les vetes i eliminar la pols.

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

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

____________________________________________________________________________

E8 E8A -

ENVERNISSAT DE BARANA:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

REVESTIMENTS
ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E8A8AA50,E8A8AA30,E8A82E23,E8A81E23.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

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

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció
de la fusta amb lasurs.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del
vernís.
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-

Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.

-

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

Verificació dels suports
Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

E8 -

REVESTIMENTS

E8K - ESCOPIDORS
E8K2 - ESCOPIDORS AMB PECES DE MORTER DE CIMENT
E8 -

REVESTIMENTS

E8J - CORONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E8J9 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER

E8K2CC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8J9CC09.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
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 l'equip.
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 l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense
protecció contra la corrosió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora
del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Verificació del replanteig
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és
hidrofugada no s'ha d'humitejar.

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.

CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és
hidrofugada no s'ha d'humitejar.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

E8 E8 -

REVESTIMENTS

REVESTIMENTS
E8L - LLINDES

E8K - ESCOPIDORS
E8L9 - LLINDES DE PLANXA D'ACER
E8K4 - ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA NATURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8L9CC09.
E8K4CC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora
del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Pàgina: 208

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
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Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense
protecció contra la corrosió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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 l'equip.
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 l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense
protecció contra la corrosió.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts

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 DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E8 -

REVESTIMENTS

E8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
____________________________________________________________________________
E8Z2 - ENLLATATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8 -

REVESTIMENTS
E8Z2CC06.

E8M - BRANCALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
E8MA -

BRANCALS AMB PLANXA D'ACER
Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col·locades cada 30 o 60 cm i fixades mecànicament al suport o clavades sobre llates
d'empostissar o candeles.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació
- Fixació de les llates sobre el suport

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8MACC11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

CONDICIONS GENERALS:
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si cal, s'han de col·locar sobre una reglada de morter mixt 1 : 2 :
10.
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir.
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, segons els casos.
Les llates han de quedar alineades.
Amplària dels junts entre les llates: 1 cm/2 m
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els eixos de les llates: ± 5 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 3 mm/2 m
- Alineació entre llates consecutives: ± 10 mm/m, <= 20 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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 l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E9 -

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E9C3 - PAVIMENTS DE TERRATZO RENTAT AMB ÀCID

PAVIMENTS

No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________

E9C32324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

E9 -

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

PAVIMENTS

E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9362866.

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
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:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
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: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com
a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

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%
E9 -

PAVIMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
E9D -

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
E9DC -

PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DCCC01.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment

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

Inspecció visual de l'unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

____________________________________________________________________________

E9 -

PAVIMENTS

E9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm

E9JE9200,E9J17100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de
reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d'alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
Perfil perimetral:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els
locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
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-

Planor: ± 5 mm/2 m
Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%

-

PERFIL PERIMETRAL:
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

PERFIL PERIMETRAL:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords.
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
No hi ha normativa de compliment obligatori.
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
____________________________________________________________________________
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PERFIL PERIMETRAL:
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.

E9 -

PAVIMENTS

E9U E9U3 -

SÒCOLS
SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U381CY.

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

E9 -

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat

PAVIMENTS

E9U E9U2 -

SÒCOLS
SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U21AAD.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

Pàgina: 212

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

No hi ha normativa de compliment obligatori.
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAF7CC10,EAF7CC02,EAF7CC03,EAF7CC04,EAF7CC13,EAF7CC05,EAF7CC06,EAF7CC07,EAF7CC09,EAF7CC08,EAF7CC14,EAF7CC15.
EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

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

EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EABGP762.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els
tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades
sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i
a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin
l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin
l'escairat fins que quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements

____________________________________________________________________________

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

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

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EAQE7178,EAQFCC06,EAQE7198.
____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció

EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAS - PORTES TALLAFOCS
EASA -

PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASA71M2,EASA72Q2,EASA81P2,EASA82R2.

CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)

PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

PORTES DE FULLES BATENTS:
Pàgina: 214

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )

Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la
posició de les frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio
DB-SI.

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin
l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

PORTA ACÚSTICA:
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAU - DIVISÒRIES MÒBILS
EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAT EATA -

PORTES ACÚSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PORTES ACÚSTIQUES DE FULLES BATENTS

EAU1CC10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EATACC01,EATACC02,EATACC03,EATACC09.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els
tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta acústica amb reblert de material aïllant i fonoabsorbent, col·locada sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
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Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert
amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir provisionalment locals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments
- Col·locació dels mòduls
- Comprovacions de funcionament
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
Les característiques han de ser les especificades en la DT.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de
conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Toleràncies d'execució:
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-

Replanteig: ± 20 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 3 mm
Pla respecte al previst : ± 1 mm
Posició de la ferramenta: ± 2 mm

-

Pla previst del bastiment respecte a la paret:

± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors
o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el
muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats
al pes i volum de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen
desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte funcionament.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per
a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de
la DT del projecte.

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin
l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta es puja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

EB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EB7 - PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EB71COB01,EB71UC10,EB71UE40,EB71UH20,EB71COB02,EB71COB03.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front
a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge
- Fixació dels elements d'ancoratge
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda

____________________________________________________________________________

EA EAY -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

EAY1CC01,EAY1CC03,EAY1CC02,EAY1CC04.

CONDICIONS GENERALS:
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents.
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja

La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del sistema.
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al
disseny, i representin un perill en cas de caiguda.
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als
elements d'ancoratge per verificar que son admissibles.
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat
del sistema.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjançant fixacions mecàniques.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior: >= 2
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.

Pàgina: 216

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

____________________________________________________________________________

EC1G -

VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EC1G47A6.

EB9 - SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

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

EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els
vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB92CC05,EB92CC01,EB92CC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de
fixació previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
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.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
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.
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

EC -

ENVIDRAMENTS

EC1 - VIDRES PLANS
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel
fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3-5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5-7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
3-5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5-7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
>4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
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¦
(mm)
¦
(m)
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦
46
¦
¦
57
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦
73
¦
¦
75
¦
¦
79
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦
30 - 34
¦
>4
¦
¦
38
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦
46
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦
63
¦
¦
73
¦
¦
75 - 79
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+

¦

(mm)

± 0,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦

± 0,5
¦
¦
¦
¦

¦

(mm)

¦ ± 2,0
¦ ± 2,5
¦ ± 3,0
¦ ± 3,5
¦ ± 4,0
¦
¦ ± 4,5
¦ ± 5,0
¦ ± 6,0
¦ ± 6,5
¦ ± 7,5
¦ ± 8,0
¦ ± 8,5
¦ ± 2,0
¦ ± 2,5
¦ ± 3,0
¦ ± 3,5
¦ ± 4,0
¦
¦ ± 4,5
¦ ± 5,0
¦ ± 5,5
¦ ± 6,5
¦ ± 7,0
¦ ± 8,0
¦ ± 8,5

¦

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

¦
¦
¦
¦

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

¦
¦
¦
¦

____________________________________________________________________________
¦
¦
¦
¦

EC -

¦
¦
¦

ENVIDRAMENTS

EC1 - VIDRES PLANS
EC1K - MIRALLS
¦

¦
¦

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

¦
¦

EC1KCC02.

¦

¦

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

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15UT02,ED15UT01,ED15N711.
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

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

ED1 -

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries

ED11 -

DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED116171,ED115271,ED115371,ED115571,ED115771,ED11UT01,ED11UT02,ED11UT03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material
elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub

CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació: <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació: >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
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 corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.

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.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions
de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

____________________________________________________________________________
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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.

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
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BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
____________________________________________________________________________
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L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha
d'humitejar la superfície.
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED3 ED35 -

PERICONS PREFABRICATS:
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.

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
PERICONS

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

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

ED353565,ED35UT01,ED351355,ED35U001.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat 'in situ':
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions
de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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.

____________________________________________________________________________
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta
no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 -

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del
tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt 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
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Pàgina: 220
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DRENATGES
BONERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED515HVM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements fixats mecànicament:
- Replanteig de l'element
- Col·locació caixa de la bonera
- Fixació d'acord amb DT
- Col·locació reixa
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.

ED5A1500.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements s'instal·lin d'acord amb la DT.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa.
El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub
d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que indiqui la DT
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux eficient d'aigua cap a elles.
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
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.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub.
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.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la
DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament
als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o
argila tova de la base per al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre
geotèxtil 100-150 g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines
del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
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.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent

____________________________________________________________________________
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Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs

DRENATGES
DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 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. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.

-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 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 caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)

Col·locació del formigó de la solera
Muntatge dels mòduls prefabricats
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
Col·locació del formigó lateral de la caixa
Col·locació de les reixes

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
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.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
____________________________________________________________________________
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de
capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a
aquesta prova.

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 -

CLAVEGUERONS

ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

ED7FT350,ED7FT450,ED7FT550,ED7FT650.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 ED5H -

DRENATGES
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5H89A8.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
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CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En
cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les
especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa
vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular.

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar
separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams
que especifiqui la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.

REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
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 corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
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.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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».
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm

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

REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

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

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de
capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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____________________________________________________________________________

Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 ED7K -

>= 80 cm

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm

CLAVEGUERONS
CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ

REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7K3311,ED7K3332,ED7K3342,ED7K3352.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar
que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió

CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En
cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les
especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa
vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar
separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams
que especifiqui la DF.
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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 corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
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.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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».

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

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

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions
de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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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INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE41 - XEMENEIES CIRCULARS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EE41A137,EE41AQ37,EE41A837.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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.

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.

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.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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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.

m.

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.

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació: d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment: d >= 3 m

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EE -

CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de
ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS

EE42QJ56,EE42Q856,EE42Q956,EE42QC56,EE42QE56,EE42QB56,EE42QT01,EE42R312.

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els
forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els
elements de protecció corresponents.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació
ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar,
sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les
unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer
directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una
distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si
l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els
conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams
verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja
i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de
manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però
abans de connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar
proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar
per mostreig intentant englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
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CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. Dimensiones.
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EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS

____________________________________________________________________________

EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE -

EE52Q23A.

EE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES

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

EE6R - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE6R1A00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts
al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix
fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les
unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a
cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el
qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m: =< 4 m

Recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes amb planxa d'alumini.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Tallat i plegat de la planxa
- Col·locació de la planxa sobre l'aïllament del conducte
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, restes d'aïllaments, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El recobriment ha de ser continu al llarg de tot el conducte no deixant en cap punt al descobert l'aïllament tèrmic.
Les singularitats del conducte s'han de resoldre amb els accessoris adequats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de muntatge indicat a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de planxa, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

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

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

EE -
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EEA - ENERGIA SOLAR TÈRMICA
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EEA1 - CAPTADORS SOLARS
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EEA1UT01,EEA1UT02.

EED -

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Captadors solars de tubs de buit, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports
- Col·locació dels captadors solars
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

EED5020T,EEDECS25,EEDECS32,EEDECS50,EEDECS63,EED5Y08T,EED5100A,EEDEH040,EEDEH041,EED5U001,EEDEUX01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents.
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat
i manteniment.
No s'han de barrejar en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació.
No s'han de col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una temperatura de 60°C.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici.
El subministrador ha de fixar la mínima temperatura que permet el sistema. Totes les parts que estiguin exposades a l'exterior han de suportar la temperatura
especificada sense que es produeixin danys permanents en el sistema.
Els elements de la instal·lació han d'anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si es modifica algun suport, aleshores aquest ha de quedar degudament
protegit contra la corrosió.
L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels components de la instal·lació.
Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de manera que no produeixin flexions sobre el captador, superiors a les admeses pel fabricant.
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors.
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles.
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements.
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.
Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de la instal·lació.
Les connexions han de ser estanques.
Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions de la instal·lació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de
revisar i assegurar les parts fetes.
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan col·locats.
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest període les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però
protegint-les de l'entrada de brutícia.
Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Equips de cabal variable de refrigerant.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport
- Col·locació de la carcassa, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
En els aparells connectats a conductes, a més:
- Connexió al conducte
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la
instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent
als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares,
pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals
de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte
o la pròpia instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en
compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes
i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de transmetre esforços entre el conducte i l'equip.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
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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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEDECS25,EEDECS32,EEDECS50,EEDECS63,EEDEH040,EEDEH041,EEDEUX01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes
procurant mostrejar les diferents zones.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes,
climatitzadors, fan-coils, etc.
- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal.lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal.lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la
instal.lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat,
atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes,
mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els
plànols finals de la instal.lació.
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l’obra, el conducte
o la pròpia instal.lació.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra.
La instal.lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’anar muntada sota una canal, aleshores han d’anar en
compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal.lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l’equip.
Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i l’aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes
i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d’estar feta.
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
Ha d’estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s’han de transmetre esforços entre el conducte i l’equip.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han
d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar el material necessari per a la
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, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

____________________________________________________________________________
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DEFINICIÓ:
Equips de cabal variable de refrigerant.
S’han considerat els següents tipus d’aparells:
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de l’aparell a la bancada o al suport
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
En els aparells connectats a conductes, a més:
- Connexió al conducte

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT

EEDE - UNITATS INTERIORS PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIF 1977 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas.
RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios
*UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la
connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes
i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen
a les instruccions d'instal·lació.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
La unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei.
No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EE EEG -

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel
fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció
d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEG4E5D6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge de la unitat exterior al suport
- Muntatge de la unitat interior al suport
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats
- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats
- Connexió al circuit de control
- Connexió del drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
En els aparells connectats a conductes, a més:
- Connexió al conducte

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS GENERALS:
Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la DF.
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni
sorolls als suports.
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la
instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves
parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares,
pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals
de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte
o la pròpia instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en
compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
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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.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.
- Control específic als aparells:
- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents:
- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels
filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn.
- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia,
després del ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme.
- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat
relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%.
- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones
addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5
- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior.
- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.).
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies)
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de mostres.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
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INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
EEM3 -

VENTILADORS-EXTRACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.

EEM3X113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK1X012,EEK1X013,EEK1R100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia
mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

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:
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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.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges estiguin tancats excepte en les obertures d'admissió, s'han
d'equilibrar els cabals ajustant les boques d'extracció.
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.

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.

EE -

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEU -

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

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.

EEU4 -

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DIPOSITS D'EXPANSIÓ

EEU41B31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EE -

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4', 1', 1' 1/2 i 2'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

EEP - ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
EEP3 - BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEP31135.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de l'aire a l'exterior i per a garantir un bon aïllament acústic entre les
diferents vivendes o locals.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Boca d'extracció
- Silenciador acústic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Boca d'extracció:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'element al conducte d'extracció
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
- Regulació del cabal
Silenciador acústic:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Instal·lació de l'element a l'interior del conducte d'extracció
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.

CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La posició i muntatge 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.
Situació de les boques d'extracció:
- Separació del sostre: < 10 cm
- Separació de les cantonades: > 10 cm

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
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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
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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).

____________________________________________________________________________
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EE -

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

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

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEV3 - CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS

EEU EEU6 -

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV3UT01,EEV3UTG1.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EEU6U001.
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
S'han de considerar els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.

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.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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 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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes,
climatitzadors, fan-coils, etc.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).

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.

____________________________________________________________________________

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.
EE 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.

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

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

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEVW1000.
EE -

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV42001,EEV42002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi
prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
La programació han de quedar instal·lada i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CABLES DE DADES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i
separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EE -

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

EEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

EEZG4001,EEZG4002,EEZG4003,EEZG4000.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEZG - CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
CABLES DE DADES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.

Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
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- Càrrega de fluids frigorífics
- Càrrega de gasos frigorífics
- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:
- Preparació de la zona de treball
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega
- Càrrega del refrigerant
- Comprovació de la càrrega
- Verificació de l'estanquitat
En la càrrega dels fluids frigorífics
- Preparació de la zona de treball
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit
- Aportació del fluid frigorífic
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:
- Preparació de la zona de treball
- Aportació de l'oli anticongelant
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials

EF5 - TUBS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF5B24B2,EF5A42B2,EF5A52B2,EF5A62B2,EF5A73B2,EF5A83B2,EF5AA3B2,EF5263B1,EF5283B1,EF5293B1,EF52A3B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el
component estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el periode de vigència de la càrrega.
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.
La prova de servei ha d'estar feta.
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats a la DT.
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del fabricant.
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del compressor.

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular aquests productes.
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, etc.
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc.
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant.
GASOS REFRIGERANTS:
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid.
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs.
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

GASOS REFRIGERANTS:
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.
FLUIDS:
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

____________________________________________________________________________

EF -

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 I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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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

EF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EFM - ACCESSORIS DE MUNTATGE
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.

EFM2 -

MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.

EFM25530.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per capil·laritat.
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.

CONDICIONS GENERALS:
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.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

____________________________________________________________________________

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un
assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.

EF EFQ -

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.

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFQ3381K,EFQ3383K,EFQ33A4K,EFQ33A5K,EFQ33C6K,EFQ33C7K,EFQ33C9K,EFQ3345K,EFQ3346K,EFQ3347K,EFQ3349K,EFQ33A7K.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pàgina: 236

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

EG11 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.)

CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG11UA16.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30
cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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

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

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

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.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització 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.

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
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 dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels
mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CAIXES I ARMARIS

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.
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En cas contrari es procedirà a canviar tot el
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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.

____________________________________________________________________________

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%

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EG1 -

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

CAIXES I ARMARIS

EG13 -

CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EG134803.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

EG1 EG15 -

CAIXES I ARMARIS
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151412,EG152411,EG151932,EG151512.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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%

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
____________________________________________________________________________
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

EG1 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EG14 -

CAIXES I ARMARIS
CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

____________________________________________________________________________

EG14U013,EG142802,EG14X001,EG14X005,EG14X002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
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EG16 -

CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
EG161722,EG161212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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%

EG2 EG21 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EG21H51J,EG21H71J,EG21H81J,EG21HD1J.

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

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.

____________________________________________________________________________

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

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 EG1A -

CAIXES I ARMARIS
ARMARIS METÀL·LICS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1AX0A0.
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

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

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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
Pàgina: 239

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

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.

- 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

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

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

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

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.

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.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

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.

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.

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
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 EG22 -

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.

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22H715,EG22TH1K,EG22H511,EG22H711,EG22H811,EG22UT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

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

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.
Pàgina: 240

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

-

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.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

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

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 EG23 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG23EA15.

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
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.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles
a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 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:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 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

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG24 -

TUBS FLEXIBLES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG241602.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, de diàmetre nominal 50 mm com a màxim, muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i fixació
- El roscat a les caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment i fixat al suport amb grapes d'acer galvanitzat.
En els canvis de direcció les grapes han d'anar a una distància >= 15 cm.
Els tubs s'han de fixar a les caixes per mitjà de ràcords metàl·lics amb casquet de plàstic de rosca DIN 4430. El tub ha de quedar ben introduït i fixat en el ràcord.
Distància entre punts de fixació: <= 30 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.

Distància entre fixacions:

<= 1,5 m

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

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.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 EG2D -

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.

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
SAFATES METÀL·LIQUES

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2DCGF7,EG2DC8F7,EG2DC8H7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades

EG3 -

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns
d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a
terra facilitats pel fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas
que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.

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

EG31 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG31UJ01,EG31UT01,EG31UT02,EG31UT03,EG31UT04,EG31UT05,EG31UT06,EG31UT07,EG31UT08.

XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
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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 211234
- 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
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- 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

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.

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament
dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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.

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 EG32 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EG32UT01,EG32UT02.

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els
canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la
tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa

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

Pàgina: 243

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de
300/500 V.
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
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- 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

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

EG38 -

EG3 -

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.

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380907,EG380502,EG380A07.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol,
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

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.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

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.

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
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.

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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

____________________________________________________________________________

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

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

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

EG41 -

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415899,EG41589B,EG415DJB,EG415FJF,EG41G1QL,EG41JBRQ,EG415A9F,EG415D99,EG415FJ9,EG415GKC,EG41G1QM,EG415FJB.
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.

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.

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.

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.

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.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

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.

EG42 -

PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EG4242JH,EG42529H,EG426B9H,EG42WCRP,EG42329H,EG4232JH,EG42429H,EG4252JH.
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

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.

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.

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.

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.

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.

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.
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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.

EG4 EG47 -

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.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
INTERRUPTORS MANUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG47U020.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS,
I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat

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

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

mateixos.

CONDICIONS GENERALS:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre

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.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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.

EG4 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EG4R4005,EG4RUCS2.

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.

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

EG4R -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
CONTACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

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.

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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL 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
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat
per a tal fi.
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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 ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

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.

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 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 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.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4W -

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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 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.

EG4 -

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.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BORNS DE CONNEXIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4W1140,EG4W11D0,EG4W1120,EG4W1160,EG4W11A0,EG4W11C0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Borna de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntada sobre perfil DIN
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
- Execució de les connexions
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

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.

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.

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
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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.

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.
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

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG5 -

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

APARELLS DE MESURA
TRANSFORMADOR:
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
EG51XT10,EG55U001.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels
mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)

CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior a l'orifici de l'armari.
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
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.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
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.

COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
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.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.

____________________________________________________________________________

RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació.
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

TRANSFORMADOR:
Resistència a la tracció de les connexions:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG6 -

MECANISMES

>= 30 N
EG61UX14,EG61X160,EG63X002,EG63X003,EG631152,EG62XT01,EG62X001,EG62UT01,EG6P2363.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

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.

AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:
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- 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

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.

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:
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

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.

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.

____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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.

EG6 -

MECANISMES

EG63 -

ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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%

EG63X002,EG63X003,EG631152.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
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DEFINICIÓ:
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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.
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CONDICIONS GENERALS:
S’han de complir les especificacions de la ITC-BT-019.
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.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de
condicions.
Resistència de les connexions a la tracció
>= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició ± 20 mm
- Aplomat ± 2%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips

____________________________________________________________________________

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

EGD1 -

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
EGD1421E,EGD1000N.
____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió,
soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGB1UT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge i fixació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament.
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals.
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

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 dels equips a l'obra.
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors de forma correcta d'acord al cos ajustat.
- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals.
- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.

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

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD2 -

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

EGDZ -

ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD2U0X2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

EGDZ1102.

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

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

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió,
soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 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.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al
mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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-

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

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

____________________________________________________________________________

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

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.

EH2 -

LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH25X0L1,EH25X015,EH25X006,EH25EXT1.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs
fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 EH61 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61X02N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

-

Comprovació del funcionament
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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.
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
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.

EHB - LLUMS ESPECIALS
EHB1 -

LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHB1U006.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EJ -

Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades

EJ1 - APARELLS SANITARIS

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ13 - LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ13B713CC02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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EJ14B213CC01.
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb
fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb
silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o
mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 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.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 - APARELLS SANITARIS

EJ1 - APARELLS SANITARIS

EJ18 - AIGÜERES

EJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ18CC00,EJ18CC06.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

Preparació de la zona de treball
Col·locació de l'abocador a l'espai previst
Connexió a la xarxa d'evacuació
Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 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.

____________________________________________________________________________
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.
EJ ____________________________________________________________________________
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EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ -
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EJ2ZN43K,EJ23CC03,EJ29CC05,EJ2811AGCC07.

EJ1 - APARELLS SANITARIS

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

EJ1A - ABOCADORS

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1ACC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

EJ -

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de
l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu
blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ331151,EJ33B16F,EJ3814F6,EJ38B7DG.

FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de
manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari

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

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent
adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat
del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.

____________________________________________________________________________
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

Real Decreto 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

EJ -
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EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ46CC08,EJ43CC09,EJ42CC10.

EJ -

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

EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell

EJ65 - FILTRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ651113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.
Filtres dels tipus següents:
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de polièster muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Muntat sobre bancada:
- Fixació d'aparell a la bancada
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
Muntat entre tubs:
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- 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.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
MUNTAT SOBRE BANCADA:
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la bancada.
MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell en apretar els cargols de fixació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

____________________________________________________________________________

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

EJ -

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

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.

EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJAA - ACUMULADORS BESCANVIADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJAAUT01,EJAAUT02.
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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

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.
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
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
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EJ -

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
EJM1 -

COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJM12405.
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.
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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

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
EM11 -

DETECTORS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

EM11UT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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

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 superficie.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.

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.

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.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.).

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot
el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

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.
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-

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

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).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

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

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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
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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.
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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
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM12 -

CENTRALS DE DETECCIÓ
EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM13 -

SIRENES

EM12UT01.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EM13UT02.
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)

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. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm

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
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.).

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 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.

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
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

-

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.

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.

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.
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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM3 - EXTINTORS
EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
EM14 -

POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261J,EM31351K.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EM1421D2.
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

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

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

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

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.

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.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Aplomat: ± 20 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical.
Distància entre cada dos suports: >= 700 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació 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

MUNTAT SOBRE SÒCOL:
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a
través de la base, encastat en el paviment.
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest
cable ha de passar per l'interior del pal.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

____________________________________________________________________________

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DBSU.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
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:
- Control del conductor de baixada:
- El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint
el camí més curt, evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.
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.

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de controlar globalment.

EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
EM91 -

PARALLAMPS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
EM91U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Parallamps tipus Franklin
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment a la paret
- Muntat sobre sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntat superficialment a la paret:
- Encastar suports a la paret
- Aplomat suports
- Col·locació dels pals als suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres
Muntat sobre sòcol:
- Ancorar sòcol al paviment
- Anivellament
- Col·locació del pal al sòcol
- Connexió a la xarxa de terres

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
EM9A -

COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM9AU001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

CONDICIONS GENERALS:
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Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE.
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament i connectat a la xarxa de terres.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la lectura.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la lectura.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Nivell: ± 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.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors
o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el
muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per
a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de
la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de
conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de
videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre
cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DBSU.

____________________________________________________________________________
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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

EMD6 -

CONDUCTORS

EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD3 -

CENTRALS DE SEGURETAT
EMD6UT01,EMD6UT02.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

EMD3U001,EMD3U010,EMD3U003,EMD3U004,EMD3U012,EMD3U014,EMD3U015.

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la central al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

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 d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 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.

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMDB -

RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMDBU005.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- 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.
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

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- 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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.

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.
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

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.

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 - VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN315427,EN316427,EN312427,EN321667,EN31UT01,EN314727,EN315727,EN316727.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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.

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.

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ

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

EN83 -

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES

EN8363E7.
____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

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

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
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

EN811677.
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

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.
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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
EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
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.

EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT
Pàgina: 266

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN91 -

VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES
ENE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN915427.
ENE16300,ENE15300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.

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.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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
EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
ENF -

VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
ENF11A20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

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.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, «Instalaciones de fontanería: Agua caliente».

____________________________________________________________________________

EP -

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
EP22 - PLAQUES D'INTERFONIA
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP22UT01.

____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades.
S'han considerat els muntatges següents:
- Muntades superficialment.
- Encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les instruccions del fabricant.
- Comprovació de funcionament per a cada usuari

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENF -

VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

ENFB -

VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

ENFBU010.
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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les indicacions del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de
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conduccions adequades.
Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

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

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.

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de 'soroll' (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

EP -

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.

EP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO
EP27 - CABLES

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________
EP27UT01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió al circuit de comunicació

EP -

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP43UT01,EP43UT02.

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
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
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.
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los
convenientment. La canalització principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als passos d'instal·lacions d'aquests tipus,
com galeries de servei o passos registrables en les zones comunes de l'edificació.
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.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

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.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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
punts de connexió.

han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

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.

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en
enero de 2004)

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8
vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con
características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la
transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

____________________________________________________________________________

EP -

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en
enero de 2004)

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
____________________________________________________________________________
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP -

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP73IM01,EP7351E3.
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP74SH11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19', porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls
I ventilació forçada, col·locat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge i manteniment.
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els components de l'equip.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
La prova de funcionament ha d'estar feta.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ±20 mm
- Aplomat: ±2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7ZIM17,EP7Z113B,EP7Z6516,EP7ZA122IYQ9,EP7ZE091,EP7ZUT01,EP7ZUT02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han
de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en
enero de 2004)

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de 'soroll' (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors
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.

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'element corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 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
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en
enero de 2004)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

____________________________________________________________________________

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8
vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con
características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la
transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

____________________________________________________________________________
EP -

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
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Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Alçària: ± 5 mm

EPD - INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
EPD5 -

REGISTRES DE TERMINACIÓ DE XARXA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

EPD5C130.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte.

Registres de terminació de xarxa per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de l'edifici, col·locats encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament.
La tapeta registrable ha de sobresortir del parament en la totalitat del seu gruix.
L'entrada dels tubs a l'interior del registre ha de quedar segellada amb premsaestopes o amb cons ajustables de material elastomèric, de manera que no es
vegi afectat el grau de protecció del conjunt.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ±20 mm
- Aplomat: ±2%

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal·lació s'ha de fer pels punts de les parets previstos per a aquesta finalitat.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
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.

EQ71CC01,EQ7116BF,EQ7126BF,EQ71CC02,EQ7119BF,EQ71CC03,EQ711A62,EQ71CC04.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ7 - MOBILIARI

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

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 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

____________________________________________________________________________

EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ5B -

EQ - EQUIPAMENTS

TAULELLS D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ5BU020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de planxa d'acer inoxidable col·locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col·locació del taulell sobre els suports
- Fixació del taulell
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al
parament ha de ser >= 1,5 cm.
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Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les
toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels
elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen
desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de
la DT del projecte.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EQ8A -

EQ - EQUIPAMENTS
EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
EIXUGAMANS

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EQ8AU001.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
____________________________________________________________________________

Col·locació d'eixugamans elèctric.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.

EQ - EQUIPAMENTS

CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva posició.
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha de garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal
autoritzat.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'.

EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
EQ88 -

CAMPANES EXTRACTORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
EQ88UA12.
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i abans i després del seu muntatge, contra impactes.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de campana extractora d'acer inoxidable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i la seva anivellació.
- Connexió al tub d'extracció de fums.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del paviment acabat.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa d'extracció de fums, escomesa elèctrica i les proves per a la seva
comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.

Pàgina: 273

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F21 - DEMOLICIONS

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que
s'enderroquen durant l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o
amb residus especials.

F211 - DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
F211SG01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre
camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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.

____________________________________________________________________________
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.

F2 -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F21 - DEMOLICIONS

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.
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.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de
demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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.
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.

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
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DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194AU5.
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.).
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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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'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.

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'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
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 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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES

F21 - DEMOLICIONS

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

F21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221C472.

F21RCM01,F21RUZ10,F21RUZ20,F21RCM03,F21RUZ60.

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tala de les branques
Tall del tronc
Arrencada de la soca i arrels principals
Trossejament i apilada de les branques i arrels
Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
Reblert del clot amb terres adequades
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.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats 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:
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Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
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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 de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la
compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i
100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans
d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents,
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que
el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

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
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.
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra
de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
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.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
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
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F2221774,F2226123.

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 mecà nics 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
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- 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 resistè ncia 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 matè ria 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 presè ncia
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 començ ar 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 cà rrega, 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 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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
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F224 - REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2241010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se
adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
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.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins
a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions
que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
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.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

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'addient.
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285P0F.
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.
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.
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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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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 insitu (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
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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.
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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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F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R5 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

F2R45065.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F2R55065.

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.
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%

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%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F923RJ10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________

F2 -

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA -

CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
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).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA9TD0,F2RA7LP0.

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 necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb
l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample
no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de
l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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.
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.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
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 els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

F9 -

F9 -

PAVIMENTS

PAVIMENTS

F92 - SUBBASES

F93 - BASES

F923 - SUBBASES DE GRANULAT

F936 - BASES DE FORMIGÓ
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- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365H11.
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

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
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.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim,
de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
____________________________________________________________________________
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
F9 -

PAVIMENTS
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F96 - VORADES
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

F965CC08.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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 realitzar segons les instruccions de la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

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.

____________________________________________________________________________

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample
no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de
l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

F9 -

PAVIMENTS

F9A - PAVIMENTS GRANULARS
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A1201J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Sauló
- Terra-ciment executada 'in situ'
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment 'in situ':
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Disgregació del sòl
- Humectació o dessecació del sòl
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Compactació
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura i protecció superficial
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
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).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT 'IN SITU':
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes UNE 103103 i UNE 103104: <= 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 103204: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma UNE 103201: < 0,7%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT 'IN SITU':
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia
de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de
ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l'absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl.
Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual
a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges
contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini,
s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final
de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament
i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament
mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les
instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
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 els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT 'IN SITU':
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

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
F9 -

PAVIMENTS
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

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

F9E1310A.
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

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.

____________________________________________________________________________

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.
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.
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F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G2CC09.
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:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
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
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-

Realització de la textura superficial
Protecció del formigó i cura

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 de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb
llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.
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.

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.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.

PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.

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.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm

ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
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 vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han 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 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els
30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 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 s'utilitzen ciments amb un
inici d'enduriment >= 2,30 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 acondicionats 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 ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.
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

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.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
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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 3/75)
* 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.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
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.

____________________________________________________________________________
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PAVIMENTS
PAVIMENTS DE FORMIGÓ

F9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F9GZ2564.

-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat

Planor de les celles: ± 2 mm
Horitzontalitat: ± 0,2%
Fals escaire: ± 5 mm

ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: >= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al
davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària: ± 10%
- Alçària: ± 10%
- Replanteig: ± 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre
6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.

Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

F9 -

PAVIMENTS

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z4AA24.

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

F9 -

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

PAVIMENTS

F9V - ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9V3CC06,F9V3CC07.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior
a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència
entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura
no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments
en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas,
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica
a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims,
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les
seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg
de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics
i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________
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PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

FDK2U355,FDK254D9,FDK2UZ35.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
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Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
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.
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
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- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
FDK ____________________________________________________________________________

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FDK FDK3 -

FDKZX60I,FDKZU001,FDKZ3154,FDKZ3155.

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK3UT20.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Pericó de parets de maó calat col.locat sobre llit de grava.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o
d'altres defectes.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
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.
Gruix de l'arrebossat
>= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera
± 20 mm
- Aplomat de les parets
± 10 mm
- Planor de la fàbrica
± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat
± 3 mm/m
- Dimensions interiors
± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret
± 1% gruix nominal

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:
- 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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

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.

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista.

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
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus
massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar
separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

FFB14655.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En
cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament
dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les
especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa
vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin
accessibles per a la seva reparació.

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

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB - TUBS DE POLIETILÈ
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament
al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de
la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris
que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
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.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de
passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els
moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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.

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 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.

____________________________________________________________________________

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG1A -

ARMARIS METÀL·LICS

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22TL1K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
Tubs de PVC corrugats
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
Tubs de material lliure d'halògens
Tubs de polipropilè
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Tubs col·locats encastats
Tubs col·locats sota paviment
Tubs col·locats sobre sostremort
Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig del traçat del tub
L'estesa, fixació o col·locació del tub
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG1A0949.

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

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

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

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%

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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.

____________________________________________________________________________

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

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors
instal·lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Informe amb els resultats dels controls efectuats.

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.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
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.
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
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
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
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 retorciments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG -

FG3 -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG313306,FG31S506.
FG38E355.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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:
- 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.
- 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 RZ1–K (AS).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu 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.
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Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol,
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
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El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FGD2E010.
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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.

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió,
soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm

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

____________________________________________________________________________

FG FG4 -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
APARELLS DE PROTECCIÓ

FG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FG46E010.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus ganiveta o cilíndrics.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF.
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.
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.
Quan es col·loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva superfície de col·locació.
Quan es col·loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

____________________________________________________________________________

FH -

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
La manipulació s'ha de fer sense tensió.
FHM1U001,FHM41602,FHQ2U003.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC
AJUNTAMENT DE BARCELONA

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

NORMES PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’ENLLUMENAT PÚBLIC
Data: desembre 2001
-------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________________________
En la redacció i informe dels projectes i en la gestió de les obres, cal observar els següents punts:
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instal·lacions.
AMB CARACTER GENERAL
ESCOMESA ELÈCTRICA I LEGALITZACIÓ
Totes les obres i els materials utilitzats han de complir el Plec de Condicions Tècniques per a Obres d’Enllumenat, del Departament d’Enllumenat i Energia.
La instal·lació projectada ha de complir amb les prescripcions de la Llei 6/2001 de 31 de maig, “d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del
Medi Nocturn”, i el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, (quan estigui en vigor).
El projecte incorporarà una fitxa resum que explicitarà: la qualitat de complimentació de les disposicions de la Llei 6/2001 en quant a contaminació lumínica i
eficàcia energètica i el compliment de les prescripcions dictades per la norma ISO 14001 en quant a tractament de residus i reciclabilitat dels materials.
La instal·lació elèctrica i els suports compliran, amb els requeriments del “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002”, i amb les disposicions establertes
en el Plec de Condicions per a Obres d’Enllumenat, que, en alguns aspectes, son més estrictes que les del REBT.

El projecte d’instal·lació elèctrica s’ha de basar en un subministrament de 230/400 V. i des de un punt d’entrega prefixat. Abans de començar l’obra s’han de
corroborar i garantir aquest paràmetres.
Les instal·lacions s’han d’entregar correctament legalitzades a partir d’un nou quadre de comandament. Cal preveure, dins l’expedient de legalització, la
inclusió de connexions alienes, tals com Publimod, cabines telefòniques, marquesines BUS, etc.
Si el Departament d’Enllumenat autoritza la connexió a un quadre existent, caldrà legalitzar l’ampliació, fent les adequacions i millores precises en
l’enllumenat i el quadre d’on es connecti.
El projecte ha d’incorporar partida pel pagament dels drets d’escomesa i per la realització de l’escomesa.

SOBRE EL DISSENY I LES LLUMINÀRIES
SOBRE L’”AS BUILT” DE FI D’OBRA
Caldrà que els estudis luminotècnics de les diferents zones a estudiar, nivells, uniformitats i enlluernaments, siguin els adequats segons les Recomanacions
CIE, i que es recullen a la “Guia Tècnica de Eficiencia Energética en Iluminación, Alumbrado Público”, i a la “Propuesta de Modelo de Ordenanza Muncipal de
Alumbrado Exterior para la Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética”, editats per l’IDAE i el CEI, en tot allò que no
contradigui el Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001.
Les lluminàries han d’incorporar el certificat d’FHS per garantir el seu comportament anticontaminant. L’angle d’inclinació dels bàculs i braços es limita a 10º i
les lluminàries treballaran a màxim 15º.
Queda prohibida la utilització de lluminàries que no compleixin amb les normes anticontaminació lumínica.
Es recomana que el punt de llum, en quan a tipus de suport, altura de treball, tipus de làmpada i potencia siguin els adequats a l’entorn a il·luminar i estiguin
contrastats, o sigui utilitzar material ja provat i làmpades d’alta eficiència.
Si s’utilitzen nous dissenys, caldrà disposar d’un informe favorable sota l’òptica de la seva explotació i manteniment, en base a les proves que realitzarà el
Departament d’Enllumenat.
Es desaconsella la utilització de punts de llum baixos, del tipus baliza, per evitar l’efecte del vandalisme sobre les instal·lacions. Cas de que sigui
imprescindible la seva implantació, la instal·lació elèctrica es farà amb una línia totalment independent de la resta de punts de llum, des del centre de
comandament.
Cal que la tipologia de l’enllumenat sigui compatible amb l’arbrat existent i futur.
Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment.
SOBRE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
La instal·lació estarà governada per un centre de comandament per cada conjunt de punts de llum en potències d’entre 12 i 15 kW nominals, el qual es
procurarà situar en el centre de gravetat de la instal·lació, tenint en compte, però, el punt de subministrament elèctric de la companyia.
El centre de comandament tindrà els elements i sortides necessàries per la instal·lació de que es tracti, amb un mínim de dos contactors, i ha d’incorporar
control centralitzat amb URBILUX via radio, amb antena directiva exterior, equip de comtatge electrònic del tipus pluricompanyia, i regulador de flux en
capçalera.
En el cas d’utilitzar regulador de flux en instal·lacions mixtes (VSAP, VM, VMH o altres), el quadre disposarà d’una sortida sense passar pel regulador de flux.
El cable ha d’ésser armat del tipus RFV 0,6/1 kV, i la topologia de la instal·lació elèctrica, en quant a nombre de circuits, ha de garantir la major fiabilitat
possible de la instal·lació.
En les zones amb columnes multiprojector (del tipus Prim, o altres similars), la instal·lació disposarà de 2 línies per suport, partint de contactor diferent, per
tal de efectuar la mitja apagada.
En l’obra civil s’identificarà la canalització en vorera, en calçada, i les arquetes de registre. La canalització ha d’incorporar un cable de coure nu de 35 mm2
que conformarà la xarxa equipotencial.
L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col·locar al menys a 1 m. al davant del quadre o desplaçada lateralment per tal que els operaris que hi treballin
no ho facin sobre la tapa metàl·lica. El marc ha de estar posat a terra.
Cada punt de llum, a l’igual que el quadre de comandament, disposarà de placa de terra, que s’enllaçarà al cable de cobre nu de 35 mm2 de la xarxa
equipotencial.
SOBRE ELS SUPORTS
En quan als requeriments de qualitat dels suports es demanarà que compleixin amb el RD 401/1989 i que l’empresa que els fabrica ha d’estar qualificada ISO
9002 o disposi de la marca AENOR, per garantir la qualitat de fabricació.
No s’acceptaran suports metàl·lics de més de 4 mts. sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del REBT 2002.
Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció en funció del material de que estigui fet, i com a protecció suplementària, tots els suports
d’acer galvanitzat o d’alumini, incorporaran un tractament de pintura antioxidant a la base fins a l’alçada de la portella. Les columnes NIKOLSON es pintaran
fins l’anell d’ornament que està per sobre de la portella.
Les característiques d’aquest tractament seran: imprimació amb epoxi/poliamida en dos components i dos capes d’acabat amb pintura del tipus acrílica en
dos components i un espessor d’aplicació de 60 micres.
En cas de suports d’alumini s’utilitzarà el kit de protecció galvànica per evitar la generació de pars galvanics acer-alumini.
Els braços accessibles han de estar units equipotencialment a terra. Es pot utilitzar cable de 5 conductors a les instal·lacions a 400 V.
Cal complir rigorosament amb la obligació de la equipotencialitat per tots els elements metàl·lics situats a menys de 2 mts del punt de llum (papereres,
tanques, baranes, etc), segons ITC-BT 09 del REBT_2002.

Els “as built” de fi d’obra han de incorporar, a mes dels certificats de conformitat, els documents de legalització de la EIC i les dades de la instal·lació, tota la
informació relativa als suports i lluminàries, tals com plànols, fotos i referències tècniques i de subministradors.
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- Objecte del Plec
- Reglaments i normes
- Descripció de les obres que comprèn
- Disposicions aplicables
- Autoritat del tècnic director de l'obra, i inspecció facultativa
- Subcontractes
- Personal de contractista
- Programa de treball
- Replantejament de les obres
- Iniciació i prossecució de les obres
- Llibre D'obra
- Termini D'execució
- Plans de detalls de les obres
- Variacions
- Contradiccions i omissions del projecte
- Permisos i llicències
- Senyalització de les obres
- Precaució contra incendis
- Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres
- Conservació de l'entorn urbà
- Neteja final de les obres
- Recepció provisional
- Retencions
- Termini de garantia
- Recepció definitiva
- Altres condicions

2 00 - CONDICIONS DELS MATERIALS
2.01 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS
2.01.1
2.01.2
2.01.3

- Condicions generals dels materials de l'obra civil
- Condicions generals dels materials D'enllumenat públic
- Normalització

2.02 - CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
L’ENTORN DE L’OBRA I LES INSTAL·LACION PROVISIONALS
El projecte ha d’incorporar un estudi del material existent en bones condicions, i que s’ha de retirar, indicant els procediments per fer un retir que garanteixi
la integritat dels materials.
Cal incloure pressupost per la retirada i en el seu cas transport a magatzem del material aprofitable, o trasllat a abocador o central de reciclatge, del material
enderrocat.
Cal preveure si es necessària la instal·lació d’enllumenat provisional, i disposar del procediment i partida pressupostària adient.
S’ha d’incorporar l’estudi i solució, dins del projecte i amb càrrec al mateix, per adequar les instal·lacions d’enllumenat de l’entorn, que resultin afectades per
la nova situació, especialment els punts de llum que s’alimentin de quadres a retirar.
Cal incloure-hi partida per la verificació i fitxa informàtica, que ha de realitzar el mantenidor de la zona a fi d’actualitzar la documentació inventarial de les
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2.02.1
2.02.2
2.02.3
2.02.4
2.02.5
2.02.6
2.02.6.1
2.02.6.2
2.02.7

- Formigons hidràulics
- Morters de ciment
- Rajoles massisses
- Arena
- Materials pel farciment de rases
- Acer ordinari a emprar en armadures
- Barres per a formigó armat
- Perfils laminats
- Encofrats
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3.03.6
3.03.7
3.03.7.1
3.03.7.2
3.03.7.3
3.03.7.4
3.03.7.5
3.03.7.6
3.03.8
3.03.9
3.03.9.1
3.03.9.2
3.03.9.3
3.03.10

2.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT
2.03.1
2.03.2
2.03.3
2.03.3.1
2.03.3.2
2.03.4
2.03.5
2.03.6
2.03.7
2.03.7.1
2.03.7.2
2.03.7.3
2.03.8
2.03.8.1
2.03.8.2
2.03.8.3
2.03.9
2.03.9.1
2.03.9.2
2.03.9.3
2.03.9.4
2.03.9.5
2.03.9.6
2-03.9.7
2-03.9.8

- Perns D'ancoratge
- Tapes i marc per a arquetes
- Tubulars per a canalització
- Tubs de fibrociment
- Tub de clorur de polivinil o polietilè
- Rajoles, totxos i peces ceràmiques
- Conductors
- Portalàmpades
- Automatismes D'Encesa
- Cèl·lules Fotoelèctriques
- Programador Astronòmic
- Sistemes de Control Centralitzat
- Caixa de maniobra
- Caixa per a instal·lar sobre suport D'enllumenat
- Armaris de Maniobra
- Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera
- Suports
- Braços metàl·lics
- Pal petit metàl·lic
- Pals de fusta
- Pals i columnes gran Altura
- Bàculs i columnes metàl·liques
- Suports de fosa de ferro
- Suports d'acer inoxidable
- Suports d'alumini

2.03.10

- LLUMINÀRIES

1.00 - CONDICIONS GENERALS
1.01 - OBJECTE DEL PLEC
El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de les obres d'instal·lació
d'Enllumenat Públic en el terme municipal de Barcelona.
Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament de tots els elements integrants en les
instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels projectes, com de les xarxes
d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions.
També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats per la Direcció
Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que hagi d'efectuar aquests.
Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció Facultativa així ho exigeixi, dels corresponents
certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'indicarà la marca del fabricant, les característiques tècniques,
així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es consideren com representatius dels mateixos.
Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que siguin exigibles oficialment.
Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat per aquest Excm.
Ajuntament, el qual redactarà els corresponents informes tècnics dels mateixos.
Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista.

2.03.10.1 - Lluminàries de tipus vial
2.03.10.2 - Lluminàries tipus jardí
2.03.10.3 - Borns baixos i balises
2.03.10.4 - Projectors
2.03.11
- Equips làmpades de descàrrega
2.03.11.1 - Equips de Vapor de Mercuri
2.03.11.2 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió
2.03.11.3 - Condensadors
2.03.11.4 - Equips Complets Estancs

1.02 - REGLAMENTS I NORMES
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, realització de les obres i assaigs dels elements integrants de les
instal·lacions d'enllumenat públic, seran els següents:
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224 de 18/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).
Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d'Energia. Decret de 12 de març de 1954 (BOE de 15/10/54).
Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.
Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.
Normes UNE.
Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 115.
Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de 12/6/2001
Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric
Real Decreto 401/1989 sobre Especificacions Tècniques de Bàculs i Columnes
Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment

3.00 - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
3.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL
3.01.1
3.01.2
3.01.3
3.01.4
3.01.5
3.01.5.1
3.01.5.2
3.01.5.3
3.01.6
3.01.6.1
3.01.6.2
3.01.6.3
3.01.6.4
3.01.6.5

- Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó
- Instal·lació interior
- Equip
- Muntatge interior
- Caixa portafusibles
- Presa de terra
- Fusibles
- Normalització
- Instal·lació d'equips en les lluminàries
- Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
- Equip
- Fusibles
- Normalització
- Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica

- Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
- Reposició de paviment en calçada
- Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra garbellada.
- Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic continu formigonat en encreuament de calçada.
- Arquetes de registre
- Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm.
- Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm.
- Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm.
- Fonaments
- Fonaments per a columnes fins a 6 m d'altura.
- Fonaments per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m. d'altura.
- Fonaments per a columna o bàculs de 10, 11 i m. d'altura.
- Fonaments per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. d'altura.
- Fonaments especials

1.03 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN
Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i que es descriuen a continuació, en general amb expressió de les seves
característiques especials.

3.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

A) Instal·lació i muntatge dels punts de llum
Comprèn el subministre i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent làmpades, reactàncies,
condensadors, i la resta d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de fàbrica i formigó necessari per a la seva
sustentació.

3.02.1
3.02.2
3.02.3
3.02.4

B) Xarxa de distribució
En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o tubulars preparades a l'efecte en els casos d'alimentació subterrània i
l'estès i col·locació d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-se els dispositius i accessoris necessaris per a garantir un
perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents.

- Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
- Estès de cables subterranis
- Línia equipotencial de terra

3.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
3.03.1
3.03.2
3.03.3
3.03.4
3.03.5

C) Connexions i Quadres de Control
Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagada, així com la necessària protecció dels elements
elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports d'equips de comptatge i mesures.

- Preses de terra independents
- Enllaços i connexions
- Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.
- Fixació de braços
- Instal·lació de pal petit metàl·lic

D) Prova de posada a punt de la instal·lació
Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per
a assegurar la posada a punt del sistema d'enllumenat.
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Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en què aquests ens ho hagi requerit.
1.04 - DISPOSICIONS APLICABLES
1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES
A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents:
Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.
Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra.
El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara endavant es dictin.

Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat.
Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes de realització que
asseguren el seu acabament no més tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps estipulat per a l’acabament.

1.05 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA

1.11 - LLIBRE D'OBRA

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la lliure designació de la qual comunicarà a
l'Ajuntament per escrit abans d'iniciar-la.
Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i al Secretari o funcionaris que aquest designi; i la facultativa al
tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la falta de designació expressa, al Cap del Servei
municipal que l'obra correspongui.
La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi del cas, i tanmateix podrà demanar la
presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament de materials arreplegats en l'obra o
incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques.

Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la mateixa. En ell s'anotaran totes les variacions i modificacions que
sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra.
Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se en el mateix la pàgina
i corresponent referència del llibre d'obra.

La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents:
A) Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució.
B) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d'acord amb el projecte, sistema
general de treball, etapes o terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica i pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que
no respongui a la capacitat del seu ofici.
C) Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les anàlisis d'aquell que s’estimi
procedent i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.
D) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de l'obra per termini no superior a vuit dies o proposar major
termini quan s'aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner de la Ciutat, naturalesa distinta a la que prevegem de
les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies meteorològiques.
E) Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte.
F) Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny.
G) Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l'estat, naturalesa o accident del terreny o de l'obra,
per raons tècniques o per la dels materials disponibles.
H) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense minvar la seva perfecció.
I) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes del fabricant a qui l'hagi encomanat, si és procedent,
l'adjudicatari.
J) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, oferta del contractista o acord d'adjudicació.
K) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per
això el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
L) Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del Contracte.
LL) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes.
M) El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les funcions que se l’hi ha encomanat.

1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES

1.06 - SUBCONTRACTES
Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la realització i determinació de l'obra de
conformitat al projecte.
La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de la Corporació, en els
drets d'aquell, ni relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats.
L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del programa i terminis de l'obra, per mitjà de les relacions de treball
o vincle professional establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb indemnitat de l'Ajuntament.
Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el contractista i el seu
incompliment, a banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte.
La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió adequada i l’autorització d'aquesta per part de la inspecció
facultativa.

1.12 - TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, de la Memòria del corresponent Projecte.

El Contractista presentarà

tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades.

1.14 - VARIACIONS
S'entendran compreses en l'objecte del Contracte les modificacions parcials o els complements d'obres o subministraments que la Direcció Facultativa
determini o que segons el parer de la mateixa serien necessàries per causes no previstes, dins dels límits autoritzats, per mitjà de les rectificacions adequades
o "reformes" del projecte.
1.15 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en aquests dos documents.
En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.
Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o
intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen el Contractista de l'obligació d'executar
aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser executats com si hagués estat completa i correctament
especificat en els Plans i Plec de Condicions.
1.16 - PERMISOS I LLICÈNCIES
El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, corrent al seu càrrec la confecció de
tots els documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació, davant dels Serveis indústria de la Generalitat
de Catalunya, havent de gestionar amb el Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries.
Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.
1.17 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements anàlegs de
característiques aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball.
Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants, tal com piles de runes,
materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es col·locaran els discos indicadors
reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents.
1.18 - PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS
El Contractista haurà d'atenir-se a les disposicions vigents per a la previsió i control de l'incendi.
En tot cas adoptarà les mesures necessàries perquè no s'encenguin focs innecessaris i serà responsable de la propagació dels què es requereixin
l'execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que per tal motiu es produeixin.

1.07 - PERSONAL DE CONTRACTISTA
El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació.
La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, per motius de falta d'obediència i respecte, o per una altra
causa d'actes que comprometin la marxa dels treballs.
El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició.
1.08 - PROGRAMA DE TREBALL
En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament d'aquests, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la mateixa, un
programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats d'obra.
Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.
El Contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es compromet a realitzar en cada una de les etapes del Pla.
1.09 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES
Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, estenent-se acta firmada per ambdues parts, i durant l'execució
es realitzaran els replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres a les seves costes, i amb responsabilitat
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1.19 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o una deficient organització de
les obres.
Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes.
Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ avís als mateixos i d'acord a les seves
instruccions.
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els
danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable.
Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de donar immediatament
compte de les troballes a la Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia.
1.20 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ
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1.26 - ALTRES CONDICIONS
El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a l'execució del
contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres.
En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin ser danyats durant les obres, perquè siguin degudament
protegides per evitar possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.
1.21 - NETEJA FINAL DE LES OBRES
Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, hauran de ser
desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original.
Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circulant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització.

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances Socials i de qualsevol
altre ordre que siguin aplicables a les obres que es van a executar.
El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç tecnològic, la posada en vigor de nous Reglaments Estatals i el
funcionament de les instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord
amb el que ordena respecte d'això en la legislació vigent.
Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic que es puguin contenir en disposicions i Ordenances d'aquest
Ajuntament i s'oposen al que disposa el present Plec de Condicions.

2.00 - CONDICIONS DELS MATERIALS

1.22 - RECEPCIÓ DE LES OBRES

2.01 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en l'Ajuntament, del certificat i
projecte de legalització subscrit pel Director d'obres, que podrà sol·licitar la col·laboració d'un laboratori oficial, i visat pel Col·legi Oficial corresponent, dels
resultats obtinguts, entre altres, amb les següents proves:

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense haver estat utilitzats,
encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.
Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs, cartes mostres, etc.,
que es relacionen en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció
Facultativa.
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció Facultativa encara després de col·locats, si no complissin
les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats pel Contractista, per altres que compleixin amb les qualitats exigides.
Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara que aquestes no estiguin
indicades en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa de l'obra, sent les despeses ocasionades
per compte del Contractista.

1. Caigudes de tensió.
2. Equilibri de càrregues.
3. Mesures d'aïllament.
4. Mesures de terres.
5. Mesures de factor Potència.
6. Mesures luminotècniques.
7. Comprovació de la separació entre punts de llum.
8. Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues i curts circuits.
9. Comprovació de les connexions.
10. Verticalitat dels suports.
11. Anivellació de punts de llum.
12. Comprovació protecció contactes directes i indirectes.
13. Comprovació tret de Diferencials.

2.01.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil
Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions que s'indiquen particularment per a cada u d'ells en els
articles d'aquest Plec.
Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i estimi necessàries per
a la millor definició de les característiques dels materials emprats.

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments.
Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole es consideri necessari siguin realitzades pels Laboratoris i
Serveis Tècnics Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics Municipals, que confrontaran les mateixes,
comprovant la seva execució i resultats.
Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les Instruccions
Complementàries del mateix.
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions necessàries, perquè les instal·lacions es trobin en perfectes
condicions, i les obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament.
Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al sol·licitant una liquidació de les obres, realitzada amb els
preus unitaris que figuren en el Projecte.
Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que
acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat en una còpia d'Acta de
Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.
Complementariament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents acreditatius del compliment de les disposicions previstes en la
Llei 6/2001, en quant a rendiments i FHS de les lluminàries i el Real Decreto 401/1989, sobre homologació de suports.

2.01.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possibles models normalitzats per
aquest Excm.Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment.
Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els Laboratoris que aquesta designi, es farà en els
diferents materials a emprar el següent control previ:
Làmpades i equips
- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:
Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants i el flux lluminós i una
mostra a presentar.
Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que aconselli emprar per a cada
tipus específic, indicant no sols la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència a la humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó
també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions corresponents.

1.23 - RETENCIONS

Quadre d'Enllumenat Públic.
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, ressaltant els elements més importants, acompanyant
catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb indicació dels tipus que es van a utilitzar.

A tots els certificats d'obra se'ls podrà descomptar fins a un deu per cent en concepte de Retenció, liquidant-se aquestes quantitats una vegada transcorregut
el termini de garantia i efectuada la Recepció Definitiva.

Cables
Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i lliurament d'una mostra dels mateixos.

1.24 - TERMINI DE GARANTIA

Suports
Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i pes del suport amb la seva tolerància, que pretén instal·lar.
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.
A petició del Contractista, la Direcció facultativa podrà canviar el tipus de suport, sempre que siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada.
S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, i, en tot cas, cumplimentant el REBT2002, ITC BT 09.

El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi un termini superior,
durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i seguretat, reposant els materials
defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir-se.
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte d'aquest Ajuntament, descomptant el valor d'aquestes
reparacions, de les retencions assenyalades en l'Art. 1.25 anterior.
1.25 - RECEPCIÓ DEFINITIVA
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del correcte funcionament
de tots els elements integrants de la mateixa.
Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les mateixes.
Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenats Públic per part
dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el
sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se
dit exemplar a l'Ajuntament.
A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les mateixes, l'empresa
concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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Lluminàries
Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la presentació pel
de:
Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques.
Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial).
Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori.
Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ NORMA UNE 60598
Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic

Contractista a la Direcció Facultativa

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d'aquestes documentacions el
Director Facultatiu i lliurant l'altra al Departament d'Enllumenat.
En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient garantia i aquests
materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d'una proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de
Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada.
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Només es fabricarà el morter precís per a la seva aplicació immediata, rebutjant-se tot aquell que hagi començat a forjar i el que no hagi estat emprat dins del
quaranta-cinc minuts (45 mm) que segueixen al seu pastat.

2.01.3 - Normalització
Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o, si és procedent, presentar
possibilitat d'intercanvi sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

2.02.3 - Rajoles massisses
Definició
Es defineix com a rajola massissa, les rajoles premsades d'argila cuita, en forma de paral.lepípede rectangular, en els que es permeten perforacions paral·leles
a una aresta, de volum total no superior al 10 % del total aparent, o rebaixat en el gruix, sempre que aquest es mantingui íntegre en el seu ample mínim de 2
cm. d'una soga i dels dos través, que l'àrea rebaixada sigui menor del 40 % de la total i que el gruix mínim sigui menor a 1/3 del nominal.

2.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
2.02.1 - Formigons hidràulics

Condicions generals
Definició
Es defineixen com a formigons hidràulics els materials formats per barreges de ciment, aigua, àrid fi i àrid gros, i eventualment productes d'addició que, en
forjar i endurir adquireixen una notable resistència.
Materials
Tots els materials emprats hauran de complir, a banda de les condicions assenyalades en aquest Plec, la Instrucció EH-80, Instrucció pel projecte i l'execució
d'obres de formigó en massa o armat. Real Decret 2868/1980 de 17 D'octubre, B.O.E. núm. 9 de 10 de gener de 1981.
Tipus de formigó i dosificacions
Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra i d'acord amb la resistència exigida als 28 dies de proveta cilíndrica de 15 cm. de diàmetre i 30 cm.
d'altura, s'estableixen els dos tipus de formigó següent:
Formigó de ciment Pòrtland HCP-250, pel formigonat d'arquetes de registre, fonaments i reposició de paviment en calçada.
Dosificacions:
336 Kg. de ciment Pòrtland PH50
0,350 m3 d'arena.
0,817 m3 de grava
0,190 m3 d'aigua
Formigó de ciment Pòrtland HPC-150, pel formigonat de tubulars.
Dosificacions:
239 Kg. de ciment Pòrtland PH50
0,369 m3 d'arena
0,852 m3 de grava
0,190 m3 d'aigua

Hauran de complir les següents condicions:
Ser homogenis de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de suportar sense desperfectes, una pressió de 200 Kg./cm2.
Mancar de taques, eflorescència, cremats, esquerdes coqueres, plànols d'exfoliació i matèries estranyes, que puguin disminuir la seva resistència i durada.
Donaran un so clar en ser colpejats amb un martell, i seran inalterables a l'aigua.
Tenir prou adherència als morters.
Formes i dimensions
Les rajoles massisses estaran perfectament emmotllades i presentaran arestes vives i cares planes, sense imperfeccions ni esvorancs aparents.
Excepte especificacions en contrari en els plànols, les seves dimensions seran les següents:
- Rajola massissa (totxo)
29 cm. de soga
14 cm. de través
5 cm. de gruix
- Rajola de soga
29 cm. de soga
14 cm. de través
4 cm. de gruix
S'acceptaran en més o menys de fins a 5 mm. en la seva soga, de 4 mm. en el seu través i només 2 mm.
en el seu gruix, com a desviació màxima de la línia recta, s'admetrà en totes les arestes o diagonal superior a 11,5 cm. la de 3 mm. i de 2 mm. en les inferiors.
Absorció de l'aigua
La seva capacitat d'absorció serà inferior al 14 % en pes, després d'un dia d'immersió.

Aquests formigons podran ser executats a l'obra sempre que la seva execució sigui correcta i el volum d'obra a realitzar l'aconselli. Per a volums d'obra igual o
superior a 3 m3 de formigó, és preferible de centrals formigoneres.
2.02.2 - Morters de ciment
Definició
Massa construïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun producte d'addició per a millorar les seves propietats, la utilització de les quals
haurà d'haver estat prèviament aprovada per la Direcció Facultativa.

2.02.4 - Arena
S'utilitzarà únicament arena de riu, que haurà de complir les mateixes condicions que les mateixes en general pels àrids en l'article anterior.
L'arena tindrà menys del 5 % del volum inferior a 0,15 mm. pels formigons impermeables, complint en l'interval marcat per aquests límits les condicions de
composició granulomètriques determinades per a l'àrid general.
La humitat superficial de l'arena haurà de romandre constant, almenys durant cada jornada de treball, devent el Contractista prendre les disposicions
necessàries per a aconseguir-lo, així com els mitjans per a poder determinar a l'obra el seu valor d'una manera ràpida i eficient.
2.02.5 - Materials pel farciment de rases

Materials
A - Àrid fi.
Es defineix com àrid fi a emprar en morters, al material granular compost per partícules dures i resistents, del qual passa pel tamís H4ASTM un mínim del
90%.
B - Ciment.
Els mateixos empleats per a l'execució del formigó.
C - Aigua.
Els mateixos empleats per a formigons.
Tipus i dosificacions
Per a la seva utilització en les diverses classes d'obres, s'estableixen els següents tipus i dosificacions de morters de ciment Pòrtland.

Els materials a emprar seran sòls o materials locals trets de la mateixa excavació de la rasa, sempre que compleixin les condicions que a continuació es
concreten.
No podran emprar-se terres la densitat màxima de les quals en el proctor modificat major sigui de'1,85 Kg.
No contindran elements majors de 10 cm.de diàmetre, en quantitat superior a un 15 %.
La plasticitat de les terres haurà de complir les condicions següents:
LL < 35
LL < 40
Simultàniament
IP > 15
IP > 0,6 (LL-9)
2.02.6 - Acer ordinari a emprar en armadures

MCP-2 per a encofrats i enlluïts.
Dosificació per m3:
0,883 d'àrid fi
0,265 d'aigua
600 Kg. de ciment Pòrtland

Condicions generals
L'acer ordinari a emprar en armadures, estarà format per arrodoniments llisos laminats en acer comú Siemens F-622 perfectament soldat.
Qualitat
La resistència característica serà superior a 3.700 Kg./cm2. sense excedir a 4.500 Kg./cm2.
L'allargament elàstic característic de l'acer serà com a mínim igual a 2.400 Kg./cm2.
Es considerarà com a límit elàstic a aquests efectes, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent del dos per mil (0,2 %).
Durant la realització de l'assaig de plegat no s'apreciaran fissures ni pèls aparents.

MCP-5 per a fàbrica de rajoles i maçoneria ordinària.
Dosificació per m3:
1,100 d'àrid fi
0,255 d'aigua
250 Kg. de ciment Pòrtland

2.02.6.1 - Barres per a formigó armat

Fabricació del morter
La mescla es pastarà a mà o mecànicament.En el primer cas es farà sobre una superfície impermeable.
El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins a aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària
perquè, una vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.
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Laminats, de secció circular, fabricats amb acer comú Siemens F-622 (semblant al tipus A37), perfectament soldable.
Resistència a la tracció 3.700-4.500 Kg./cm2. Allargament de ruptura 26 %. Límit elàstic 2.400 Kg./cm2.
2.02.6.2 - Perfils laminats
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Fabricats amb acers comuns al carboni o acers de baix aliatge, d’estructura homogènia i exempta de defectes que disminueixin la qualitat del material o
afectin la seva utilització.
Classes d'acer
Qualitat a.- Construccions reblonades A37 a i A42 b.
Qualitat b.- Construccions soldades ordinàries A34 b, A37 b i A42 b.
Qualitat c.- Alta soldadura A34 c, A37 c i A42 c.
Qualitat d.- Característiques especials de soldadura A37 d, A42 d i A52 d.

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.
Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.
Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.
2.03.4 - Rajoles, totxos i peces ceràmiques. De massa d'argila cuita.

Acer ordinari, resistència a la tracció 3.700-4.500 Kg./cm2., allargament 26 %, límit elàstic 2.400 Kg./cm2.
Acer especial, resistència a la tracció 5.000 Kg./cm2., allargament 10 %, límit elàstic 3.600 Kg./cm2.

Tindran forma i mida regular, arestes vives i cares planes i seran de color uniforme. Seran de massa homogènia, gra fi i mancaran de pinyols, fenedures,
esquerdes o buits.
Seran de bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No s'ensorraran amb facilitat a l'enfrontament ni seran gèlids. Donaran sons metàl·lics a percussió.
No seran fràgils i oferiran facilitats pel tall.
Resistència mínima a la compressió: 200 Kg./cm2.
Absorció: submergits en aigua el pes d'aquests no ha d'augmentar més de 15 %.

2.02.7 - Encofrats

2.03.5 - Conductors

Element de fusta, metàl·lic o material anàleg destinat a servir de motlle per a l'execució d'obres de formigó, morter o similar.

Procedència
Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.

Materials
Els encofrats seran de fusta, metàl·lics o de qualsevol altre material aprovat per la Inspecció Facultativa.
Característiques generals
Els encofrats, qualsevol que sigui el material del que estiguin fets han de reunir anàlogues condicions d'eficàcia.
Seran prou extensos per a impedir pèrdues apreciables de lletada, donat el mode de compactació previst.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de proveir la resistència i rigidesa necessària perquè, durant l'enduriment del formigó,
no es produeixin esforços anormals ni desplaçaments.
Les cares interiors dels encofrats han de ser de tal manera que els parapets de formigó no presentin bombeigs, relleus ni rebaixes.
En els encofrats de fusta, les juntes entre les distintes taules han de permetre l'entumiment de dites taules, sense deixar escapar la lletada del ciment, durant
el formigonat.
Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes aplicats a ells, no contindran substàncies nocives pel formigó.
Execució
Els encofrats de fusta s'humectaran per evitar l'absorció de l'aigua de pastat del formigó.
La Inspecció Facultativa podrà autoritzar la utilització de tipus i tècniques especials els resultats dels quals hagin estat sancionats per la pràctica.
A fi de facilitar la separació de les peces que constitueixen en els encofrats, podrà fer-se ús de descofrats prenent les precaucions pertinents.
Recepció
No s'autoritzaran aquells encofrats que presenten restes de pastades antigues en les seves cares interiors i es rebutjaran aquelles peces de formigó que no
presentin l'aspecte requerit.

Característiques i tipus
Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les Normes UNE 21011 i 21064.
Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV,
de seccions 1,5, 2,5 i 4 mm2 segons Norma UNE 21022.
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització.
A) Canalització subterrània.
Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm2 segons

Norma UNE 21029.

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes.
Únicament tipus RV-0,6/1 KV de secció mínima 4 x 4 mm2. s/ UNE 21029.
C) Canalització aèria sobre suports.
Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm2.
s/n UNE 21030.
D) Safates
En casos especials com túnels i galeries de serveis es podrà estendre el cable sobre safates que podran ser de material plàstic o metàl·liques.
En el cas de ser de material plàstic hauran d'estar construïdes en material aïllant, autoextingible i indeformable.
Si és metàl·lica haurà d'estar tractada contra la corrosió i en la seva instal·lació s’haurà de preveure sense connexió al circuit de posada a terra.
En aquests dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.

2.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT
2.03.6 - Portalàmpades
2.03.1 - Perns D'ancoratge
Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg./cm2. allargament 26 % i límit elàstic de 2.400
Kg./cm2.
Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es doblegarà a 180º
amb ràdio 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.
Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o
superior al pern convencional.
Dimensions normals:
A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb dispositiu de seguretat per
evitar que es descargoli la làmpada per vibració. D'acord amb Normes UNE 20397-76.
Rosques normalitzades: per a casquet E-27 i E-40.
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui d’aplicació
2.03.7 - Automatismes d'Encesa
Podran estar constituïts per:
2.03.7.1 - Cèl·lules Fotoelèctriques

2.03.2 - Tapes i marc per a arquetes
Construïdes de fosa de ferro, injecció d'alumini o PVC.
La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm. i per la cara interior, proveïda de nervis per a una major resistència. Incorporarà l'escut
de la ciutat de Barcelona i les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic.
El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega.
Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 Kg. les situades en les voreres i passos de vianants i de 5.000 Kg. les situades en la calçada.
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.
Les dimensions útils normalitzades són:
400 x 400 mm.
600 x 600 mm.
2.03.3 - Tubulars per a canalització
2.03.3.2 - Tub de polietilè
Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió.
Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o
fiador pel pas del cable.
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.
La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de 28 J per a una altura
de 570 mm.
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Generalment estaran compostes per cèl·lules fotoconductives, que tenen la propietat de minvar la resistència en rebre la llum. Inclourà, l'aparell, uns
contactes que tanquin o obrin un circuit constituint l'interruptor, que haurà d'estar compensat contra els canvis de temperatura. La sensibilitat no variarà en
els canvis de temperatura se subministraran normalment ajustats per a una il·luminació d'uns 50 lux, encara que s'haurà de poder variar amb facilitat.
La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició meteorològica. El conjunt estarà hermèticament tancat a prova de xocs
(calamarsa) i vibracions. Haurà d'estar protegida contra sobretensions.
El mecanisme haurà de preveure un retard aproximat de 30 segons, que impediran la connexió o desconnexió en cas de variacions momentànies de llum.
Capacitat mínima de l'encesa 1000 W amb làmpada d'incandescència.
2.03.7.2 - Programador Astronòmic
Haurà d'ajustar-se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Barcelona.
Hauran de permetre l'avenç i retard de l'hora d'encesa i apagada.
Hauran d'estar previstos per poder-se programar l'encesa i apagada d'un segon circuit.
Haurà de poder muntar-se sobre rail DIN.
Estarà dotat d'una autonomia mínima de 2 anys en cas de falta de fluid, sense pèrdua de la programació.
La corba astronòmica ha de ser continua dia a dia.
Haurà de programar-se mitjançant un dispositiu extern a l'aparell sense que aquest disposi de botoner de programació, o be pugui anul·lar-se.
2.03.7.3 - Sistemes de Control Centralitzat
2.03.7.3 .1- Actuador local
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Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.
Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació de dades, i visualització de les mesures de
paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.
Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes:
Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de correcció de 127
minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.
3 Relès de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes:
Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors
d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament.
8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de funcionament:
manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc.
1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.
Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments, etc.
1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio.
1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control.
Muntatge en rail DIN 35 mm.
2.03.7.3 .2- Sistema de transmissió.
Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle local, via ràdio a través de
la xarxa pròpia o via telefònica per mitjà d'una connexió amb la RTC o GSM, a través del corresponent mòdem.
Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-módem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament.
L'equip ràdio-módem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de l'actuador local.
El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades.
Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de transmissió serà de 2400 bps amb alta capacitat de commutació.
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.
L'equip ràdio-módem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la coberta del quadre, o
antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat.
2.03.8 - Caixa de maniobra
2.03.8.1 - Caixa per a instal·lar sobre suport d'enllumenat o sobre façana.
Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible i de doble aïllament amb tancaments per mitjà de cargol de cap triangular i
frontisses interiors de material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte a les caixes.
En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb els seus corresponents calibres.
Tots aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que impedeixi els contactes directes, en el cas que les portes de les
caixes quedin obertes, l’esmentada tapa tindrà les obertures necessàries per a la utilització dels mecanismes.
La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a l'entrada i sortida de cables segons norma UNE 20343.
Tots els elements de subjecció de l’esmentada caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol material inoxidable, inclús cargol. Compliran les normes I.P.547.
Disposaran d'airejadors que permetin el pas de l'aire, però no el de partícules i insectes.
En l'interior de la caixa es fixa de forma permanent i degudament protegida una taula amb les característiques dels elements instal·lats amb els seus
corresponents calibres i un esquema del quadre.
Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas.
Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE corresponent:
Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347.
Per a contactors la 20109.
Per a interruptors de I defecte la 20383.
Per a fusibles la 21103.
Dimensions mòdul petit: 270 x 270 x 171.
Dimensions mòdul gran: 540 x 270 x 171.
Dimensions totals: 810 x 270 x 171.
2.03.8.2 - Armaris de Maniobra
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels quadres d'enllumenat públic, a fi d'aconseguir un
sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives establertes per a aquest tipus de
components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.
Sistema de fabricació
Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO 9002. Els equips han
d’incorporar:
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia, segons normes.
Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
Número de fabricació i data de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació del control de qualitat.
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Sistema de comandament i control centralitzat
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur Sistema de Gestió i
Comandament Centralitzat.
Assaigs
S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
Inspecció de tots els conjunts.
Inspecció de cablatge.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric.
Verificació de comprovació mecànica de l'aparellat.
Verificació de la resistència d'aïllament.
Característiques constructives
Característiques mecàniques:
Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.
Pintura normalitzada RAL 7032.
Teulader per a la protecció contra la pluja.
Panys de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada
per companyia i suport per a bloquejar un cadenat.
Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions
del conductor de terra.
Característiques elèctriques:
Potència fins a 31,5 kW / 400V - 20 kW / 230V.
Escomesa segons les normes de companyia.
Caixes de doble aïllament per a protecció de l'aparellat elèctric.
Magnetotèrmics amb blocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de sortida i protecció línia
de comandament.
Protecció contra contactes directes i indirectes
Finestretes per a protecció IP659.
Enllumenat interior amb portalàmpades estanc.
Presa de corrent per a ús de manteniment.
Cablatge de potència secció mínima 10mm2.
Connexions de cables flexibles amb terminals.
Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida.
Borns de connexió de línies de sortides de 35mm2.
Assaigs elèctrics normes UNE.
Preparats pel Sistema de Control Centralitzat.
Podran ser dels següents tipus:
A) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.0, 3.0 i 4.0.
Contindrà el comptador elèctronic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de Cia.
En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a un màxim de 4 sortides, estant preparat per a la connexió del sistema
centralitzat de control.
Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per a permetre una correcta ventilació i impedir la condensació.
La part de companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb clau que indiqui la citada companyia, per a permetre la lectura dels comptadors i la reparació
de les avaries de la seva responsabilitat.
Disposarà d'armelles per a transport, que hauran de poder-se retirar una vegada col·locat en el seu emplaçament definitiu.
En la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on s'indiquen els calibres de les proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats.
Tanmateix disposarà d'un porta-notes on es col·locaran els avisos i instruccions especials que es puguin produir.
En la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l'armari i el del seu instal·lador.
Potència màxima admissible 31,5 kW a 400 V., 20 kW a 230 V.
2.03.8.3 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera
Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció.
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del regulador.
Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció.
Estarà protegit contra contactes directes.
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.
En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la instal·lació.
Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió.
- L'Estabilizador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control Centralitzat.
- Haurà de ser electrònic i completament estàtic.
Característiques elèctriques:
Tensió d'entrada: 3 x 400/230 V ± 15%
Freqüència: 50 Hz ± 2 Hz
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Tensió de sortida: 3 x 400/230 V ± 1,5%
Tensió d'arrancada: 220 V ± 2,5%
Tensió per a reducció de consum:
- Per a Sodi Alta Pressió: 185 V.
- Per a Mercuri Alta Pressió: 200 V.

És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre

màxim de'1,5 mm., i el nombre del qual no sigui superior al 2 per cm2.

Resistència mecànica
Una vegada instal·lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, haurà de resistir sense deformació permanent, com a mínim una càrrega de
50 Kg. aplicada sobre la lluminària.
La càrrega de ruptura, serà superior a 100 Kg. aplicats com el paràgraf anterior.

Potència i Intensitat Nominal. 15, 22, 30 o 45 kVA.
Sobreintensitat transitòria: 2 x In durant 1 min. cada hora
Sobreintensitat permanent: 1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%: ± 1,5%
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10%: ± 2,5%
Regulació independent per fase.
No introdueix distorsió harmònica.
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.

Dimensions
Les dimensions normalitzades són: 2,00 i 3,00 m. de longitud.
2.03.9.3 - Pals de fusta
En les línies amb pals de fusta, s'empraran principalment, el castany i l'acàcia, entre les espècies frondoses i el pi silvestre, pi larícic, pi pinyer i avet, entre les
espècies coníferes.
Hauran de ser tractats mitjançant un procediment de preservació eficaç que eviti la seva putrefacció.
Les espècies de creixement ràpid, com el pi insigne i l'eucaliptus, no seran acceptables sinó és en instal·lacions provisionals per a una durada no superior a dos
anys.
La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, ser sana, degudament escorçada i seca, i no presentarà esquerdes longitudinals o radials, nusos viciosos,
torçades excessives ni indicis d'atac. L'extrem superior haurà de tallar-se en con o falca per a dificultar la penetració de l'aigua de pluja.
El diàmetre mínim dels pals serà de'11 cm. en la seva part superior, en les espècies coníferes, valor que podrà reduir-se a 9 cm. pel castany. Per a la fusta, en
cas de no disposar de les seves característiques exactes, pot adoptar-se com a mesura de càlcul una càrrega de ruptura de 500 Kg./cm2 per a les coníferes i de
400 Kg./cm2 pel castany, havent de tenir-se en compte la reducció amb el temps de la secció de la fusta en l'encastament.

Característiques climàtiques:
Temperatura ambient: -10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima: 95% (sense condensació)
Altitud màxima: 2.000 m.
2.03.9 - Suports
2.03.9.1 - Braços metàl·lics

2.03.9.4 - Pals i columnes gran Altura
Característiques
Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm. d'acer DIN 2448, soldat a una placa de fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm. de gruix de forma rectangular i
puntes arrodonides.
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de
15 mm. per al pas d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en barra rodona
d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor fixació a l'obra. Podran utilitzar-se
altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que aquests siguin d'absoluta garantia.
Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla.
Protecció contra corrosió
Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.
Resistència a la protecció
L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una part de dissolució centinormal de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar-se directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm2.
Resistència als esforços verticals
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent.
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg.
Dimensions
Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.
2.03.9.2 - Pal petit metàl·lic
Construït de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm. de gruix, proveït dels corresponents trepants per a perns per a la fixació del braç,
i per a la instal·lació de la línia d'alimentació si fora necessari.
Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud en bany calent de zinc.
Protecció contra la corrosió
Tots els pals petits metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim de 98 % de zinc pur de pes, havent d'obtenir-se un solatge mínim de 600 grs/m2 sobre la superfície.
Tal característica i l'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.
Resistència a la corrosió
L'assaig es realitzarà directament sobre la superfície del pal petit, o bé sobre mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de
ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o bé s'aplicaran amb paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del pal petit, en
el cas d'assajar aquest directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació es traurà la mostra mantenint-la vertical o es traurà el paper.
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Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti l'ascens i descens de les lluminàries pel seu manteniment.
Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva posició de funcionament i d'un sistema de frenada automàtica en cas de
ruptura o fallada del sistema elevador.
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en l'interior de la columna, protegit contra contactes directes i indirectes i
contra sobreintensitats i curts circuits.
Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de fer-se de manera que impedeixi el seu retorciment en l'interior de les
columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil.
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.
Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d'altura de la rasant del paviment una vegada instal·lada la columna.
Disposarà igual que la resta de suports d'una orella en lloc accessible per a embornar del cable de posada a terra.
Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en funció de la distància entre columnes i les condicions de
conservació així l'estimin convenient.
Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i comprovació.
2.03.9.5 - Bàculs i columnes metàl·liques
Característiques dels elements telescòpics:
Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una volandera
soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.
Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols presoners a 120º.
La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. disposant en la seva part superior d'un
casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm. segons figura en els plànols
adjunts.
En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques
i que figuren grafiades en els plànols adjunts.
Característiques dels elements troncocònics:
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Per a altures superiors a 4 m. hauran de complir el R.D. 2642/1985 de 18 de decembre, el R.D. 401/1989 de 14 de abril i la O.M. del 16 de maig de 1989.
Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m.
i del 12 al 14 % per a altures superiors.
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m.,
soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada.
Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa.
En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals, havent de polir aquestes amb la
finalitat d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm., pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas
d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb rosca mètrica adequada al
diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un
maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons norma UNE 72-402-80.
En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols.
Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de
trànsit), Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de
3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los.
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Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors al
del material base.
La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi d'aconseguir un
acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte
lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de
forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.
Protecció contra corrosió i pintura complementària
Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d'immersió, en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent D'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 2531/1985
de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del Galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la corrosió.
Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicarà una imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de
capa d’acabat amb pintura acrílica de 2 components amb color RAL 7005.
Normes de qualitat
Resistència als esforços verticals
Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç.
Resistència als esforços horitzontals
Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que
s'indiquen.
Altura útil del pal o bàcul - Força horitzontal F (Kg.) - Altura d'aplicació ha (m)
6 – 50 – 3
7 – 50 – 4
8 – 70 – 4
9 – 70 – 6
11 – 90 – 6
12 – 90 – 7

L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la U.O.d'Enllumenat, i només podrà accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi, segons
plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de
3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i perímetre de la mateixa.
Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna.
Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa d'imprimació exterior i interiorment.
Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.
2-03.9.7 – Suports d'acer inoxidable
Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316
Compliran el Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre.
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des
de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la Departament d'Enllumenat, i només podrà accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi,
segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de
3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.
2-03.9.8 - Suports d'alumini

Resistència al xoc de "cossos durs"
Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable al xoc d'un cos dur, que
origini una energia d'impacte de 0,4 K.
L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un moviment pendular de ràdio
igual a un metre.
L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m.
Resistència al xoc de "cossos tous"
Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que
doni lloc una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit d'arena de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat
aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la
seva fluïdesa.
La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment pendular, sent l'altura de caiguda 1,20 m.
Resistència a la corrosió
L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el
cas d'assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es traurà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm2.

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Compliran el Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des
de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la U.O.d'Enllumenat, i només podrà accionar-se mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons
plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de
3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.
Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra.
2.03.10 - LLUMINÀRIES
2.03.10.1 - Lluminàries de tipus vial
Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus:
Adaptació de suport: Lateral, Vertical, Directe sobre façanes.
Reflector i carcassa: Independent,
Un sol conjunt.
Tancament del conjunt: Oberta, Tancada.
Allotjament per a equip: Incorporat, extern
Procedència
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Operacions prèvies
El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de dimensions, formes, gruixos de xapa i pes del suport que es
pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc.
En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte.
A petició del Contractista i amb la conformitat de l'Enginyer Cap del Servei, podran variar-se els tipus de suports, sempre que els proposats siguin d'una
robustesa i estètica igual o superior a la projectada i complir el Real Decret de Normalització.

Característiques fotomètriques
Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries tancades i de classe 0 en les lluminàries
obertes.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció mínima de'1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes
temperatures.
La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel.
La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació de connexions.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400 W i 12 V. per a les de 1000 W.,
amb respecte del seu funcionament exterior.
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.

2-03.9.6 - Suports de fosa de ferro

Característiques constructives

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des
de la part inferior de la placa base).

A) Adaptació a suport

Característiques dels diferents tipus de suports
Tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són les que figuren en els corresponents plans.

Pàgina: 300

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar-se per causes accidentals.
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.
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B) Carcassa

E) Cubeta de tancament

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament,
inclús les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:

Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions assenyalades.

Fosa d'alumini
Composició:
Si: 11,00
Mn: 0,23
Tu: 0,02
Cu: 0,10
Zu: 0,50
Fe: 0,86
Ni: 0,11
Mg: 0,10
sent la resta alumini
El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.

Metacrilat de metil
Transmitància inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.
Resistència a la flexió: 12 Kg./cm2/cm.
Resistència a la compressió: 7 Kg./mm2.
Resistència al xoc: 5 Kg./cm2/cm.
Policarbonat
Transmitància inicial: 85 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 120º C.
Resistència a la flexió: 945 Kg./cm2/cm.
Resistència a la compressió: 875 Kg./cm2.
Resistència al xoc: 65 Kg./cm2/cm.

Planxa d'alumini
Composició:
Si: 0,085
Mn: 0,005
Tu: 0,015
Cu: 0,005
Zu: 0,016
Fe: 0,150
Ni: 0,003
Mg: 0,0018
El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 microns en les lluminàries tancades i de 1012 microns en les obertes.
Xapes d'acer
Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.
Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposa les Normes UNE 36086-75 i 36011.
També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest plec i sempre que tinguin una
resistència a l'impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324.
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat Operativa d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h. s/n INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents
característiques:
La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de l'inicial.
L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.
C) Allotjament per a accessoris

Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3.
Resistència a la calor contínua: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm2.
Resistència a la compressió: 170 Kg./cm2.
Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm2.
Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm2/cm.
Vidre
Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri.
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324).
(Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.
(Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.
F) Juntes
S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.
Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant d'aletes de
refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució en cas d'avaria.

Hauran de suportar els següents assaigs:
Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm2.
168 hores a 120º = 95 Kg./cm2. UNE 53510.

D) Reflectors
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu
funcionament, inclús en les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:

Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh.
168 hores a 120º = 60 + 5 Sh.
168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130.
Allargament a les ruptures: inicial = 500 %.
168 hores = 450 %.
168 hores = 350 %. UNE 53510.

Planxa d'alumini
Hauran de complir les següents condicions mínimes:
Lluminàries tancades
Puresa D'aliatge: 99,7 %
Reflectància especular inicial: 69 %
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)
Gruix de capa anòdica: 4 microns.
Reflectància total: per a 1 msv: 20 %, per a 10 msv: 60 %

Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61.
Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561.
Cautxú microcel·lular
De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades.
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C.
G) Cargols, brides i elements accessoris

Lluminàries obertes
Gruix capa anòdica: 8 microns
Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).
Vidre metal·litzat (característiques)

Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.
Característiques tèrmiques
Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap punt una
temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest Plec.
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Característiques de conjunt
Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se sense necessitat
d’eines o accessoris especials.
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament.
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries obertes.
Normalització
Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d’Enllumenat i Energia.
2.03.10.2 - Lluminàries tipus jardí
Característiques elèctriques
Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament de la làmpada per causa de
vibracions.
El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm2., i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.
La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts dels seus corresponents connectors de forma que únicament sigui
possible una posició de connexió.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i 400 W. i 12 V. per a les de 1000 W.
respecte al seu funcionament exterior.
Característiques fotomètriques
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.

Resistència a la compressió: 170 Kg./cm2.
Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm2.
Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm2/cm.
Vidre
Transmitància inicial: 96 % (1mm. de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri.
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324).
(Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.
(Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.
G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.
Característiques tèrmiques
Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap punt una
temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.
Característiques de conjunt
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries tipus vuitcentista, època o
similars.

Característiques constructives
Normalització
Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia.

A) Adaptació al suport
Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de l'acció del vent, xocs o vibracions de forma tal que no pugui
desprendre's per causes fortuïtes o involuntàries.
B) Armadura
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament,
inclús en les condicions més extremes.
La pintura exterior, cas d'existir, serà del color indicat per la Unitat Operativa D'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h s/n. INTA 16.06.05. s'obtindran les següents
característiques:
La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % inicial.
L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S.

2.03.10.3 - Borns baixos i balises
Quan s'instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, haurà de garantir-se la seva estanquitat i solidesa, havent de tenir un IP 657 pels
borns baixos i un IP 669 pels encastats en el sòl.
Hauran d'estar protegits contra contactes directes i disposar d'una presa de terra per a les parts metàl·liques de l'equip inclús si l'envoltant és de material
plàstic.
2.03.10.4 - Projectors
Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus: Ganxo de fixació murs i sostres, Adaptació a suport.
Reflector i carcassa: Independents, Extensiu, semi-extensiu
Reflectors: intensiu, Molt intensiu
Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65).
Allotjament de l'equip: Incorporat, No incorporat
Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.

C) Allotjament dels accessoris
Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament d'equips accessoris.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant d'aletes de
refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva substitució en cas d'avaria.

Característiques Elèctriques
Complirà les exigències del RBT, podent-se classificar s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I.
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius antiafluixants per a la làmpada.
El Cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm2, amb els recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les condicions d’alta temperatura
que puguin produir-se en l'interior del projector.

D) Difusor
Característiques Fotomètriques
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i control.

Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les següents especificacions.
Metacrilat de metil
Transmitància inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.
Resistència a la flexió: 12 Kg./cm2/cm.
Resistència a la compressió: 7 Kg./mm2.
Resistència al xoc: 5 Kg./cm2/cm.

Característiques Constructives
A) Adaptació al suport
El projector disposarà d'un ganxo de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada.
Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que s'adapti al
d'aquesta.

Policarbonat

B) Carcassa
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament.
Haurà d'estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles per a tots els
conductors actius així com els reflectors i la resta de components elèctrics.
Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament garanteixin una
protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66.
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les lluminàries d'enllumenat vial.
El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.

Transmitància inicial: 85 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 120º C.
Resistència a la flexió: 945 Kg./cm2/cm.
Resistència a la compressió: 875 Kg./cm2.
Resistència al xoc: 65 Kg./cm2/cm.
Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3.
Resistència a la calor contínua: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm2.

C) Allotjament per a Accessoris
Els projectors que disposin d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels mateixos i la seva fàcil
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extracció per a les operacions de manteniment.
Tota els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles.

En el que no

D) Reflectors
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies del seu funcionament
inclús en les condicions més extremes.

especificat en aquest Plec de Condicions, els balasts se supeditaran a la Norma UNE 20-395-76.

A banda de les derivades de les característiques de les làmpades, hauran de complir les següents exigències:
A) Dimensions màximes segons el quadro existent en el plànol corresponent.
B) Característiques elèctriques
Equips V.M. – Tensió nominal (V) – Relació tensió intensitat – Factor de potència màxima – Intensitat curt circuit màxim (A) – Factor de cresta – Pèrdues
màx.en balasts – t (C) – tw (C) -

2.03.11 - Equips làmpades de descàrrega
Condicions generals
Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament del qual són interdependents.
En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en consideració no sols les exigències que aquest Plec estableix per a l’esmentat
component, sinó a més components de l'equip complet.
Normalització
Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat.

80 – 220 – 0.80 - 206 ±5% - .075 ±.005 – 1,70 – 1,7 - 10+10% - 70 – 130
125 – 220 – 1,15 - 134 ±5% - .075 ±.005 – 2,40 – 1,7 - 12+10% - 70 - 130
250 – 220 – 2,15 – 71 ±5% - .075 ±.005 – 4,5 – 1,7 - 18+10% - 70 - 130
400 – 220 – 3,25 – 45 ±5% - .075 ±.005 – 7,2 – 1,7 - 22+10% - 70 - 130
700 – 220 – 5,45 – 26,7 ±5% - .075 ±.005 – 12,00 – 1,7 - 34+10% - 70 - 130
1000 – 220 – 7,50 - 18,5 ±5% - .075 ±.005 – 16, 50 – 1,7 - 42+10% - 70 - 130

A) Làmpades

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 per cent de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió
nominal.
El balast no sobrepassarà el 115 per cent de la intensitat donada pel balast de referència a la mateixa làmpada, a la seva tensió nominal.
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i el 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de referència una potència
no inferior al 88 per cent de la que li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109
per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentant al 106 per cent de la seva tensió nominal.

Compliran les Normes UNE 20354-76

2.03.11.2 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió

Potència – Diàmetre màx.ampolla mm – Longitud màx.mm – Casquet – Diàmetre màx.coll

Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449

2.03.11.1 - Equips de Vapor de Mercuri
Procedència: Seran subministrades per casa de reconeguda solvència en el mercat.

80 – 72 – 156 – E-27 – 40
125 – 77 – 177 – E-27 – 43
250 – 92 – 227 – E-40 – 53
400 – 122 – 292 – E-40 – 58
700 – 142 – 329 – E-40 – 66
1000 – 168 – 400 – E-40 – 66

A) Làmpades
Dimensions
Potència – Diàmetre màxim mm – Longitud màx. Mm – casquet

CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES (mínimes)
Potència làmpada W – Flux mig a les 100 h. Tolerància 2% – Flux mínim a les 100 h – Temps per arribar al 80% flux total minuts – Valor mig depreciació màx. A
les 8000 h – Valor mig mortalitat màx. A les 8000 h
80 – 3800 – 3535 – 4 – 25% - 10%
125 – 6300 – 5860 – 4 – 25% - 10%
250 – 13500 – 12555 – 4 – 20% - 10%
400 – 23000 – 21390 – 4 – 20% - 10%
700 – 41000 – 38130 – 4 – 25% - 15%
1000 – 58000 – 53940 – 4 - 25 % - 25 %
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES
Potència làmpada W – Tensió encebat mínima +20º C (V.) – Intensitat en assaig establiment règim (A) – Temps màxim assaig establiment règim minuts –
Tensió borns en assaig lam. D’establiment de règim (V) - Intensitat d’arrancada (A) – Intensitat absorvida per lamp. (A) – Tensió de l’arc (V) – Tolerància de
tensió de l’arc (V)
80 – 180 – 0,72 – 12 – 85 – 198 – 1,2 – 0,80 – 115 – ± 10
125 – 180 – 1,04 – 12 – 93 – 198 – 1,85 – 1,15 – 125 – ± 15
250 – 180 – 1,94 – 12 – 98 – 198 – 3,6 – 2,15 – 130 – ± 15
400 – 180 – 2,93 – 12 – 102 – 198 – 5,0 – 3,25 – 135 – ± 15
700 – 180 – 4,90 – 12 – 106 – 198 – 8,5 – 5,45 – 140 – ± 15
1000 – 180 - 6,75 – 12 – 110 – 198 – 13,0 – 7,5 – 145 - ± 15
Les làmpades no hauran d'apagar-se quan la tensió caigui del 100% al 90% de la seva tensió nominal en 0,5 s. i es mantingui en aquest valor durant 5 s.com a
mínim.
B) Balasts per a làmpades de V.M.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol.
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins a 2,5 mm. de secció.
Dita clema haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal. L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques
no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts.
Els balasts, excepte indicacions expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i aïllament.
En el cas que expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert.
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.
Haurà de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.
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70 I – 71 – 156 – E 27
100 – 77 – 186 – E 40
100 T – 47 – 211 – E 40
150 – 92 – 227 – E 40
150 T – 47 – 211 – E 40
250 – 92 – 227 – E 40
250 T – 47 – 257 – E 40
400 – 122 – 292 – E 40
400 T – 47 – 283 – E 40
1000 – 168 – 400 – E 40
1000 T – 66 – 390 – E 40
I = Arrencador incorporat, T = Tubular.
CARACTERÍSTIQUES LUMINOTÈCNIQUES (minimes)
Potència – Flux a les 100 h. Tolerància 2% - Flux mínim 100 h – Temps per a arribar al 80% (min) – Valor med.depreciació 8000 h – Mortal.màx.8000 h
70 I – 5.800 – 5.395 – 5 – 20% - 15%
100 – 9.500 – 8.835 – 5 – 10% - 8%
100 I – 10.000 – 9.300 – 5 – 10% - 6%
150 – 16.000 – 14.900 – 5 – 10% - 5%
150 T – 16.500 – 15.350 – 5 – 10% - 5%
250 – 30.000 – 27.900 – 5 – 10% - 5%
250 T – 32.000 – 29.760 – 5 – 10% - 5%
400 – 54.000 – 50.220 – 5 – 10% - 5%
400 T – 55.000 – 51.150 – 5 – 10% - 5%
600 T – 90.000 – 83.700 – 5 – 10% - 5%
1.000 t – 125.000 – 116.250 – 5 – 20% - 20%
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES
Potència (W) – Tensió xarxa proves d’encebat i establiment màx.règim (V) – Temps màxim encebat (seg) – Temps màx. Per aconseguir 50V en borns lamp.
(min) – Tensió mínima de xarxa per a funcionament establ.(V) – Intensitat màx.arrancada (A) – Intensitat absorvida làmpada (A) – Tensió arc (V)
70 I – 198 – 5 – 5 – 198 – 1,25 – 1 – 90 ± 15
100 – 198 – 5 – 5 –198 – 1,60 – 1,20 – 100 ± 15
100 T – 198 – 5 – 5 –198 – 1,60 – 1,20 – 100 ± 15
150 – 198 – 5 – 5 – 198 – 2,40 – 1,80 – 100 ± 15
150 T – 198 – 5 – 5 – 198 – 2,40 – 1,80 – 100 ± 15
250 – 198 – 5 – 5 – 198 – 4,50 – 3 – 100 ± 15
250 T – 198 – 5 – 5 – 198 – 4,50 – 3 – 100 ± 15
400 – 198 – 5 – 5 – 198 – 6,50 – 4,45 – 100 ± 15
400 T – 198 – 5 – 5 – 198 – 6,50 – 4,45 – 100 ± 15
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1000 – 198 – 5 – 5- -198 – 14,00 – 10,30 – 100 ± 15
1000 T – 198 – 5 – 5- -198 – 14,00 – 10,30 - 100 ± 15
Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V. per a làmpada de 250 W. i
125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor
nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons més.
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º C i per a les que el tinguin fixat mecànicament 250º C.
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C.
B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol.
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció.
Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts.
Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant
aquests els 2.500 M .
En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert.
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.
Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la seva carcassa.
A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.
A) Dimensions màximes.
Segons el quadre existent en el plànol corresponent.
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
Potència (W) – Tensió nominal (V) – Intensitat (A) – Relació tensió intensitat – Factor de potència màxima
- Intensitat curt circuit màxim (A) – Intensitat d’arrancada (A) – Factor de cresta – Pèrdua de balast (W) – t ºC
70 – 220 – 1 – ( ) – ( ) – 2,10 – 1,25 – 1,7 – 13+10% - 70
100 – 220 – 1,20 – ( ) – (0,06±0,005) - 2,50 – 1,80 – 1,7 – 15±10% - 70
150 – 220 – 1,80 – (99,5±5%) – (0,06±0,005) - 3,80 – 2,40 – 1,7 – 20±10% - 70
250 – 220 – 3 – (60±5%) – (0,06±0,005) – 6,30 – 4,50 – 1,7 - 26±10% - 70
400 – 220 – 4,45 – (39±5%) – (0,06±0,005) – 9,30 – 6,50 – 1,7 - 35±10% - 70
400 T -220 – 4,60 – (39±5%) – ( ) – 9,70 – 6,50 – 1,7 - 35±10% - 70
1000 – 220 – 10,30 – ( ) – ( ) – 21,60 – 14,00 – 1,7 - 60±10% - 70
1000 T – 220 – 10,60 – ( ) – ( ) – 22,30 – 14,00 – 1,7 - 60±10% - 70
El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal.
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de referència una potència no
inferior al 88 per cent de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per
cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05.
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió
Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les característiques de
l'equip en el qual s'instal·li.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al qual és adequat i
esquema de connexió.
Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm2 de secció.
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva carcassa l'esquema
de connexió.
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert.
Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la Publicació CEI núm.
662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que indica ella.

- Posició: Comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de l'ona sinusoïdal de voltatge.
- Temps màxim de pujada T1: 0,60 µF
- Temps duració de l’impuls T2: 0,95 ± 0,05 µF
- Freqüencia de l’impuls: Un per cicle
2.03.11.3 - Condensadors
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències:
A) El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable.
B) Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal en µF, i la seva tolerància, la
freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament, segons Normes UNE 61.048 i 61.049.
C) Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no considerant-los amb suficient
aïllament.
D) Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i hauran de fixar-se de tal forma que no puguin soltar-se o afluixar-se en la
connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares paral·leles per a permetre l'ús d'un connector.
E) Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
F) L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim de dos megaohms i resistirà durant 1 minut una tensió de prova
de 2.000 volts a freqüència industrial.
G) Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d'estanquitat, segons Norma UNE 20446.
H) Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446.
I) Disposaran d'una resistència interna de descàrrega.
Resistiran els següents assaigs
A) Assaig d'estanquitat.
Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues desconnectat.
Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2 megaohms.
B) Assaig de sobretensió.
S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre la de
l'ambient.
Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.
C) Assaig de duració.
Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la temperatura 10º C ±2º C sobre
l'ambient.
D) Mesura de tolerància: ± 1% de la capacitat nominal.
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de mercuri
Potència (W) – Capacitat (µF)
70 – 8µ
100 – 11µ
150 – 20µ
250 – 30µ
400 – 45µ
1000 - 60µ
Capacitats dels condensadors per a equips de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió
Potència (W) – Capacitat (µF)
70 – 12µ
100 – 15µ
150 – 20µ
250 – 36µ
400 – 45µ
1000 - 100µ
Aquestes capacitats són orientatives per a aconseguir que el cos
dels balasts.

de l'equip sigui de 0,95, havent d'ajustar-se en cada cas a les especificacions del fabricant

Garantia
Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a 30.000 hores amb una
pèrdua de capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas d'avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada.

Sistema americà
- Altura (V):< 2.225 ± 25
- Forma ona: Quadrada
- Direcció: Un impuls negatiu durant el semiperíode negatiu de l'ona sinusoïdal de tensió
- Posició: Comprés entre els 80 i 100 graus elèctrics de l'ona sinusoïdal de voltatge.
- Temps màxim de pujada T1: 0,100 µF
- Temps duració de l’impuls T2: 0,95 ± 0,05 µF
- Freqüencia de l’impuls: Un per cicle

Documentació
- Corbes d'envelliment.
- Certificats compliment normes.
- Certificats laboratoris oficials.
- Protocols dels assaigs realitzats.

Sistema europeu
- Altura (V): 2.775 ± 25
- Forma ona: Sinusoidal
- Direcció: Un impuls positiu durant el semiperíode de l'ona sinusoïdal de tensió

Instal·lació de condensadors
A) En equips normalitzats: Se substituirà en condensador en el mateix allotjament comprovant que les connexions facin bon contacte i substituint les brides i
petit material que no reuneix condicions.
B) En equips no normalitzats: S'empraran clemes de connexió per a unir els conductors amb terminals tipus "Faston" a les connexions existents. No

Identificació
Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què pertany.
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s'admetran els enllaços per retorciment de cables.
Recepció i garantia
Abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats de garantia
corresponents, per a aprovació de l'oferta.
Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis Tècnics Municipals i una
altra, en les mateixes condicions, en poder del Contractista.
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de Verificació en què figuren les noves
mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es firmarà per a cada escomesa una Acta de
Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un valor superior a 0,9 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir
sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte patís la facturació elèctrica.
2.03.11.4 - Equips Complets Estancs
Per a determinats usos es podran instal·lar equips amb una envoltant única que inclou en el seu interior, a més de la reactància, l'arrencador (per a les
làmpades que el necessitin) i el condensador.
El cablatge exterior estarà dotat de clemes de connexió proveïdes de terminals "fastoms" de tal forma que les "femelletes" siguin les portadores de tensió. Un
dels connectors serà per a connexió a la xarxa i l'altre per a la làmpada.
Tots els elements hauran de poder-se reparar del conjunt per a la seva comprovació i/o substitució.
Tots els elements compliran individualment les característiques exposades anteriorment per a cadascun d'ells.

Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm. Mesuraments 0,11 m3.
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic.
Tub de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu.
3.01.4 - Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic continu formigonat en encreuament de calçada.
Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 80 cm.
- Amplària: 50 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès.
Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3.
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 % de próctor modificat. Mesurament sobre perfil 0,350 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,18 m3.
Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3.
Dos tubs de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. Mesurament 2 m.
3.01.5 - Arquetes de registre
Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció
Facultativa.
Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els articles corresponents
de les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l'obra dels materials previstos, posant cura en la seva terminació.
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares interiors dels murs.
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies
adjacents.
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).

3.00 - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
3.01 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL
3.01.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran les llosetes, una al
costat d'una altra, sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix.
L'aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de la vorada.
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una superfície totalment
llisa.
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de lletada abocada.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques dels materials i
descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments.
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta tensió i
telèfons que serà de 250 m.

3.01.5.1 - Arqueta de mesura útil 40 x 40 x 60 cm.
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 0,3 m3.
Productes sobrants no aprofitables al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,42 m3.
Formigó HCP-5.
Resistència característica 250 Kg./cm2. Mesurament 0,230 m3.
Encofrat. Mesurament 2 m2.
Tapa de fosa de ferro de 400 x 400 amb marc de fosa.
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. Mesurament 0,5 m2.
Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 0,5 m.

3.01.2 - Reposició de paviment en calçada

3.01.5.2 - Arqueta de mesura útil 60 x 60 x 100 cm.

Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta tensió i telèfons que
serà de 250 m.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques dels materials i
descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat
del paviment inicial de forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de manera que podrà obligar-se a reconstruir una
superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si fora necessari.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments.
S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de lligat, tant per cent de buits farcits de betum, tant per cent de
buits en mescla i en àrids, estabilitat i deformació.
La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de l'obtinguda en l'assaig Marshall o Hubbard Field.
No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C. baixant. S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la temperatura
ambient, a l'ombra, abasti els 5º C. pujant.
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva execució o quan la capa hagi aconseguit la temperatura ambient.
Si això no és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora.
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte.
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. en les capes intermèdies o de base mesurades amb regla
de 3 m.
El tipus mig a efectes de càlcul de preus estarà format per una capa de 20 cm. de gruix, de formigó sobre la qual es farà un reg d'imprimació amb emulsió
asfàltica i capa de rodadora de 5 cm. de gruix amb aglomerat asfàltic tipus IVA i Va d'estructura fina.

Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 1 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 1,35 m3.
Formigó HCP-5.
Resistència característica 250 Kg./cm2. Mesurament 0,65 m3.
Encofrat. Mesurament 4 m2.
Tapa de fosa de ferro 600 x 600 amb marc de fosa.
Demolició i reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit. Mesurament 1 m2.
Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 0,5 m.
3.01.5.3 - Arqueta cega de mesura útil 40 x 50 x 50 cm.
Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,32 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,384 m3.
Formigó HCP-5.
Resistència característica 250 Kg./cm2. Mesurament 0,2 m3.
Encofrat.Mesurament 2 m2.
Barres per a formigó armat, diàmetre 10 m. Mesurament 3 Kg.
Tub de fibrociment o plàstic continu. Mesurament 1 m.
S’haurà de fitar en els plànols o senyalitzar en el paviment.
3.01.6 - Fonaments

3.01.3 - Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra garbellada.
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 40 cm.
- Amplària: 40 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant el seu estès.
Excavació en rasa en terres compactes. Mesures sobre perfil 0,24 m3.
Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm.i piconada al 90 % del próctor modificat.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. Mesures 0,13 m3.

Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny.
No inclou aquest article els fonaments per pilons.
Materials
- Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.
Característiques generals
- Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.

Mesures sobre perfil 0,12 m3.
Maquinària, eines i mitjans auxiliars.
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- Formigonera.
3.01.6.5 - Fonaments especials
Limitacions
Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la temperatura ambient pot descendir per sota dels 3º C., sota zero.
El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar com motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà aconseguit
en l’esmentat termini.
El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb les masses de formigó fresc.
En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d'adoptar-se les precaucions necessàries per evitar la segregació
i arrossegament dels components del formigó.
Execució
Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó.
En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o capa de formigó HCP-1.
La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte.
En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de
= 100 mm, des de la canalització.
Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de presa de terra.
S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es produïren s'extraurà el formigó contaminat amb elles.
Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que s’assenyala en els apartats anteriors.

Quan l'exigència de lloses o altres motius, impedeixin l'execució de fonaments normals, podran arbitrar-se, sempre amb l'autorització expressa de la
Inspecció Facultativa, fonaments de tipus especial (resines, soldadures, etc.) sempre que garanteixin una resistència no inferior a la dels fonaments normals.
3.02 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
3.02.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
Col·locació de cables
Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les façanes dels edificis.
En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat immediata de la seva
entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius.
Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola.
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable.
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus.
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.
Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendrà la conducció d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjecte a aquests.
Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d'acer
galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix, disposant-se a aquesta altura una caixa de
material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus
de cable.
L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.
En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.

Recepció
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.
3.01.6.1 - Fonaments per a columnes fins a 6 m. d'altura.
Mesures del massís de formigó 60 x 60 x 60 cm.
Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,288 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,346 m3.
Formigó HCP-5.
Perns construïts en barra d'acer normal.
Dimensions: Diàmetre 20 mm. Altura 500 mm.
Mesuraments normalment facilitats pel fabricant de bàculs.
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables.
Mesurament 1 m.
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions.

Encreuament amb altres canalitzacions
En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància d'almenys 3 cm. entre els cables i les canalitzacions o es disposarà
un aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que
la distància indicada pugui deixar d'existir.
Connexions i derivacions
Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la intempèrie.
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible.

3.01.6.2 - Fonaments per a columnes o bàculs de fins a 7,8 i 9 m. d'altura.

Identificació dels conductors
S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu.

Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 80 cm.
Excavació en rasa de terres compactes. Mesuraments 0,64 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa. Mesuraments 0,768 m3.
Formigó HCP-5.
Resistència característica 250 Kg./cm2 Mesurament 0,512 m3.
Perns construïts en barra d'acer normal.
Dimensions: Diàmetre 24 mm. Altura 600 mm.
Mesuraments normalment facilitats pel fabricant de bàculs.
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables.
Mesurament 1,20 m.
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. Mesuraments 1 m2.

3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
Tipus de cables
Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV.
Utilització
Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i
suportats únicament pel cable fiador.
Altures mínimes
L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m.i en les de trànsit rodat de

6 m.

3.01.6.3 - Fonamentació per a columna o bàculs de 10, 11 i m. d'altura.
Encreuaments sobre vies públiques
Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els
mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.

Mesures del massís de formigó 80 x 80 x 100 cm.
Excavació en rasa de terres compactes. Mesurament 0,768 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa.
Formigó HCP-5.
Resistència característica 250 Kg./cm2. Mesurament 0,64 m3.
Perns construïts en barra d'acer normal.
Dimensions: Diàmetre. Altura 800 mm.
Mesurament normalment facilitat pel fabricant de bàculs.
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Mesurament 1,2 m.
Reposició de paviment de voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. Mesurament 1 m2.

Connexions i derivacions
Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu
aïllament havent de quedar perfectament la seva estanquitat.
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com les
connexions coincidiran sempre en els suports de fixació.
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per
conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres.
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense
deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.

3.01.6.4 - Fonamentació per a columnes o bàculs de 13, 14 i 15 m. d'altura.
Mesures del massís de formigó 100 x 100 x 130 cm.
Excavació en rases de terres compactes. Mesurament 1,5 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indica la Inspecció Facultativa. Mesurament 1,8 m3.
Formigó HCP-5.
Resistència característica 250 Kg./cm2. Mesures 1,3 m3
Perns construïts en barra d'acer normal.
Dimensions: Diàmetre 27 mm. Altura 1000 mm.
Mesurament normalment facilitat pel fabricant de bàculs.
Tub de plàstic corrugat per a entrada i sortida de cables. Mesurament 1,2 m.
Reposició de paviment en voreres, amb llosetes de morter comprimit en ajusts i connexions. Mesurament 1,44 m2.

3.02.3 - Estès de cables subterranis
L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no serà menor dels valors inclosos en la següent
taula:
Cables
Amb aïllament i coberta de material plàstic: 6 vegades el diàmetre.
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom: 7,5 exterior cables.
En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació.
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Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper impregnat.
3.03.4 - Fixació de braços
Es distingiran els següents procediments:
A) Estès de cable per ser directament soterrat.
B) Estès de cable en tubular ja construït.
C) Estès de cable armat en tubular ja construït.
3.02.4 - Línia equipotencial de terra
Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu
de 35 mm2. de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o similar totes les preses de terra
independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra.
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb
aïllament com a mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc.
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.

Quan s'utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o
rotacions al voltant del pal provocats pel vent.
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns d'ancoratge.
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm.
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de deterioració en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.
La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap
classe de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti.
3.03.5 - Instal·lació de pal petit metàl·lic

3.03 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
3.03.1 - Preses de terra independents
Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50
V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista.
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la
càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.
Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a terra.
Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la
resistència de terra.
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una superfície mínima de 0,5 m2, en el cas que sigui necessari la
col·locació de diverses plaques, se separaran uns 3 m.unes d'altres.
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a
menys de 50 cm. No obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més profundes són d'una elevada resistibilitat, la
profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm.
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement
submergides en aigua.
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, fora dels passos de persones i vehicles.
En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.
3.03.2 - Enllaços i connexions
Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del
seu aïllament, així com del seu embolcall metàl·lic, quan existeixi.
Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui assegurar el terreny.
Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en arquetes de registre.
Es reduirà al mínim el nombre d'enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions sempre que sigui possible.
A) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, es disposaran en l'interior de caixes de ferro quitranat, o
plàstic adequat.
B) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions poden també protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es
reconstrueix l'aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o diverses capes de vernís intempèrie.
També pot aïllar-se amb cintes d'elastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en una massa homogènia, formant un aïllament reconstituït.
Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran, a través d'orificis proveïts de taps roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb
suficient rigidesa dielèctrica, adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment.
C) En els condicionaments de cables i en l'execució de terminals s'utilitzaran normalment electrògens.
3.03.3 - Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat.
Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de fixació unida al fust.
S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments.
L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes direccions, no sent admissible emprar falques o
tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada instal·lats.
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.
Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada.
Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), una vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà
rígidament subjecta al braç, de manera que no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix.
El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix:
A) Desgreixat general del suport mitjà de tèxtils impregnats en dissolvent tipus I.N.T.A. 16.23.12.
B) Aplicació a brotxa d'una capa d'imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de 2 microns.
C) Una vegada seca perfectament la capa anterior s'aplicarà, a brotxa, una capa de pintura sintètica brillant per a exterior, del color que es determini, norma
I.N.T.A. 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca i per capa de 30 microns.
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L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions no sent admissible l'utilització de falques
o tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'ancoratge i només es fixaran en aquelles parts de la construcció que ho permetin per la
seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per sobre d'ells una altura de construcció almenys de 50 cm.
Els sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat pels braços.
L'encast de perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim deteriorament en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.
La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços superiors als exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap
classe dels paràmetres a què els sustenten.
3.03.6 - Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó
L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions no sent admissible l'ocupació de falques o
tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.
En els suports de fusta, plàstic o formigó que no necessitin fonamentació, la profunditat d'encastament en el sòl serà com a mínim de'1,3 m. per als suports
de menys de 8 m. d'altura, augmentant 0,1 m. per cada metre d'excés en la longitud del suport.
Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la resistència d'aquesta no serà inferior a la del suport que suporta.
En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d'un prisma de pedraplé.
Possibilitats d'aplicació d'altres valors.
Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el projectista podrà proposar valors diferents dels esmentats en els
anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels massissos de fonamentació a valors admissibles
per a les estructures sustentades.
3.03.7 - Instal·lació interior
3.03.7.1 - Equip
A) Subjecció.
L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible, mitjançant caragols inoxidables i brides que permetin la
subjecció dels elements i la seva eventual substitució.
Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport.
Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més de la reactància el condensador i l'arrencador en cas de ser
necessari, així com els borns de connexió i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió.
B) Connexions.
Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents connectors, de forma que només existeixi una
posició de connexió.
Quan s'utilitzin làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà l'arrencador de tal forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la
làmpada.
3.03.7.2 - Muntatge interior
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2.5 mm2. Complirà la Norma UNE RV-1000.
S'utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada.
El muntatge serà continu, sense enllaços.
En l'extrem inferior està preparat per a connectar amb l'equip, segons l'apartat anterior.
3.03.7.3 - Caixa portafusibles
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol
imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables.
3.03.7.4 - Presa de terra
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Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents
volanderes, tot això en material inoxidable.
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FJS - EQUIPS PER A REG
3.03.7.5 - Fusibles
FJS1 - BOQUES DE REG
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W.
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.03.7.6 - Normalització
FJS1UZ10.
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i
connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.03.8 - Instal·lació d'equips en les lluminàries
En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposen d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades,
aquests s'allotjaran en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva
eventual substitució.
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental
permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria.
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon funcionament dels equips, d'acord amb la taula de
característiques que figura en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions.
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una
posició de connexió.
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la
làmpada.
El Cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i
connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.
3.03.9 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
3.03.9.1 - Equip
L'equip, en el cas que no es col·loqui en l'interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible per mitjà de cargols de material
inoxidable i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució.
Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i autoextingible, de doble aïllament tancada per mitjà de cargols de cap triangular.
Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc.
Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant premsaestopes.
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola
posició de connexió.

Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual d’ aspersors aeris acoblats a la rosca de
la clau d’obertura.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d’interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s’instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.
S’ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la boca, s’han de netejar l’interior dels tubs i els punts d’unió.
Les boques de reg no han d’estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S’ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d’aquestes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.03.9.2 - Fusibles
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les especificacions de la DT.
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç.
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols inoxidables.
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació.
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció mínima de 2,5 mm2., complirà la Norma UNE RV-1000.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.

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

____________________________________________________________________________

3.03.9.3 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a dimensions, subjecció i
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.
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3.03.10 - Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica

FJS - EQUIPS PER A REG

La cèl·lula fotoelèctrica s'instal·larà en tots els casos a una altura de 4,5 m. i es fixarà a una peça recolzada, les dimensions de la qual figuren en el croquis
adjunt.
Quan l’esmentada peça s’adapti a un suport, es fixarà per mitjà de cargols inoxidables i els cables passaran per l'interior del suport fins a la caixa de maniobra.
En el cas d'instal·lació sobre façana s'adaptarà una caixa de derivació, i per un tub metàl·lic o P.V.C., pel que passaran els cables fins a la caixa de maniobra.
El conductor per a la cèl·lula serà de coure i doble aïllament havent de complir la Norma UNE RV-1000, i serà d'una secció de 2,5 mm2.
En l'extrem superior es fixarà un terminal tipus "Faston". S'adopta com a norma la base de la cèl·lula, un connector de baioneta del tipus Ansa Estàndard C-73
1-1957, per la qual cosa qualsevol cèl·lula que no posseeixi aquest tipus de connexió haurà de subministrar-se amb la corresponent peça d'adaptació.
Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar completament aïllades del suport de la mateixa.

FJSA - PROGRAMADORS

EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSAU090.

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

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot
per als programadors, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del element a la seva base o suport
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- Connexió del cable d’alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas
- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament
CONDICIONS GENERALS:
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció
elèctrica de l’aparell.
El lloc d’instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa de l’aparell s’ha de poder obrir completament.
L’alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d’estar connectats a la regleta del programador o descodificador
utilitzant els mecanismes de pressió de l’ aparell, sense que restin cables nus al descobert.
Ha d’estar feta la programació de les operacions de reg.
Ha d’estar feta la prova de servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
____________________________________________________________________________
El conjunt d’aparells del sistema de control de reg s’han d’instal·lar d’acord amb les instrucci ons del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant,
s’ha de garantir que son compatibles entre ells.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte, abans d’instal·lar-lo.
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN3 -

VÀLVULES D'ESFERA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FN31 -

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FN316324.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. Recomendaciones de proyecto de infraestructuras
de riego.
* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por difusión.

____________________________________________________________________________
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FJS - EQUIPS PER A REG
FJSD - PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSDC20G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Replanteig de la partida d'obra
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la grava de la solera
Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas
Reblert lateral amb terres
Col·locació de la tapa en el seu cas
Comprovació de la partida d'obra executada
Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.

VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules d'esfera manuals roscades, 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 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 maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
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 pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
Nivell de la solera: ± 20 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 - BANCS
FQ - MOBILIARI URBÀ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ2 - PAPERERES
FQ11CC02,FQ11CC04.
FQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ21CC01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm

CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.

____________________________________________________________________________
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ3 - FONTS

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ31CC03.

FR -

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

FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei

FR2G -

JARDINERIA

EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR2GU020.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i clots per a plantacions, amb mitjans mecànics o manuals.
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
Formació de cavallons a la vora de la excavació

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
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.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
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 de la font 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.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

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.
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°

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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 s'ha de fer just abans de la plantació.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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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.
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
CLOTS:
Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT.
RASA:
m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT.
EXCAVACIÓ:
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.

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 s'ha de fer just abans de la plantació.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
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.
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

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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLOTS:
Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT.
RASA:
m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
EXCAVACIÓ:
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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i clots per a plantacions, amb mitjans mecànics o manuals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
Preparació de la zona de treball
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució
Excavació de les terres
Formació de cavallons a la vora de la excavació

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

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.
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°

____________________________________________________________________________
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JARDINERIA

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3PUZ10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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:
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Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
Terra vegetal
Escorça de pi
Torba rossa
Sorra
Grava de pedrera
Grava de riu
Grava volcànica
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aportació del material corrector
Incorporació al terreny del material corrector

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre l'encoixinament.
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.

CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
Anivellament: ± 3 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.

NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. Encoixinats.

____________________________________________________________________________
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FR -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

JARDINERIA

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

FR6BUZ30,FR68CM04,FR6BUZ90,FR68CM03.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
Arbres planifolis
Coníferes
Palmàcies
Arbusts i arbres de petit format
Plantes enfiladisses
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
Arbre:
Amb l'arrel nua
Amb pa de terra
En contenidor
Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
En contenidor
Plantes de petit port:
En alvèol forestal
En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arbre, arbust o planta enfiladissa:
Comprovació i preparació del terreny de plantació
Replanteig del clot o rasa de plantació
Extracció de les terres
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Reblert del clot de plantació
Primer reg
Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
Plantes de petit port:
Comprovació i preparació de la superfície a plantar
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Primer reg

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________
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JARDINERIA

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3SUE05.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície enjardinada.
Els objectius principals de l'encoixinament son:
Optimització de l'ús de l'aigua
Control de les males herbes
Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:
Millora de les característiques del sòl
Millora dels aspectes estètics
Control de l'erosió
Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient
CONDICIONS GENERALS:
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la DT.
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats.
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la
planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra.
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ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
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-

Replanteig (de la posició de l'exemplar):

± 10 cm

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

FR -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FRE - MOVIMENTS DE TERRES

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan
el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.

FRE5 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
Arbres: 90 cm
Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
Arbres: 60 cm
Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
Arbres:
Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
Arbusts:
Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben
definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant
tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat
de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRE5CM02.

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%
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:

PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.
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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 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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

____________________________________________________________________________

Pàgina: 315

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

G-

PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

G4 - ESTRUCTURES
G4Z -

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas).
- Replanteig dels punts de recolzament.

G4ZA1001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de
morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzaments:
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament
- Col·locació dels aparells de recolzament
Base d'anivellament:
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar
- Neteja de les bases de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació.
- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
Les inspeccions es realitzaran a la totalitat dels recolzaments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva
substitució.

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del recolzament.
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm: >= 5 cm
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Posició en planta: ± 1 mm
- Replanteig de cotes: ± 10 mm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:
Per a cada base executada:
- Control de la planor i horitzontalitat de la base.
- Control dimensional en planta i alçat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega.

RECOLZAMENTS:
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada.
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases d'anivellament.
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues verticals idèntiques.
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns
d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig del eixos: ± 5 mm
- Llargària: ± 5%
- Amplària: ± 5%
- Gruix: ± 1 mm
BASE D'ANIVELLAMENT:
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser planes i horitzontals.
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el cas.
Distància entre les dues superfícies a recolzar: >= 15 cm
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recolzar: >= 10 cm
Alçària de la base inferior: >= 5 cm
Alçària de la base superior: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
Les inspeccions es realitzaran a la totalitat dels recolzaments.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:
En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva
substitució.
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H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
H6AA -

TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K1 -

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
K16 - CALES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K213SG02.
K168CC01,K168CC02,K166CC03,K166CC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
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.

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 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.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
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.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda
oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'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.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 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.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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
K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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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 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
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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

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
K215CC21,K215CC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a
posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- 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
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar
la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 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.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

____________________________________________________________________________
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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.

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

K216CC01,K216CC03,K216CC04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
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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.
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2183501,K218SG03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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 carregar.
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Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a
posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una,
protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
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- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar
la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar
a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Demoliciones
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K219CC22,K2194421,K219SG04.
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.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
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DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
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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.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar
les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran,
en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una
distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en
puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21ACC06,K21ACC07,K21ACC08,K21ACC09.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
- Baixant
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment
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
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
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:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les
condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
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 i en condicions d'ús.
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'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
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.
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
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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
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.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
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.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
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.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:
m3 volum realment enderrocat.
K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21D -

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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.

DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21DCC16,K21D3362.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21H K21G -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21H1641,K21HCC06.
K21GCC13,K21GCC14,K21GCC15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques,
lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques,
lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar
convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director
d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar
convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director
d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS
K21JCC12,K21JD111,K21JB111,K21JL04A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques,
lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de cisterna
- Arrencada d'inodor
- Arrencada de bidet
- Arrencada de lavabo
- Arrencada de plat de dutxa
- Arrencada de banyera
- Arrencada d'aigüera
- Arrencada de safareig
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació

K21ZCC20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
- Neteja de la runa produïda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF.

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar
convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director
d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K4 -

ESTRUCTURES

K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4C9CC19,K4C91510.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.
S'han considerat els elements següents:
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior
tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs
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- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:
- Moviments locals: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,
no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del mateix.
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements
sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B-

MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0C B0CH -

- 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.

PLAQUES, PLANXES I TAULERS
PLANXES D'ACER

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.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CHTF3K,B0CH89A0,B0CHQ163,B0CHS78K,B0CHCC01,B0CHT24H.
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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin
satisfactoris.
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
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 100252.
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
- 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
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BR4 -

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR49CM02,BR4ECM03,BR4ECM04,BR4DCM04,BR4DCM03.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
Arbres planifolis
Coníferes i resinoses
Palmeres i palmiformes
Arbusts
Plantes de petit port
Llavors de barreges de cespitoses
Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Amb pa de terra
Amb l'arrel nua
Llavors
Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un
equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin
arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les
plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació
d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
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L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es
subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

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

PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
Alçària: ± 5%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció
de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les
indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i
grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
Amplària: >= 40 cm
Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm

CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han
de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de
presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat,
origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de
terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
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ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
La guia fitosanitària corresponent
Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
Procedència comercial del material vegetal
Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Gènere, espècie i varietat
Qualitat i poder germinatiu
Nom del subministrador
Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
Percentatge de germinació per espècie.
Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES
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'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

____________________________________________________________________________

Pàgina: 329

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.2.2 PLEC DE CONDICIONS DE LA JARDINERIA I REG

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.2.2 PLEC DE CONDICIONS DE LA JARDINERIA I REG

1

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES

1.1

PRESCRIPCIONS GENERALS

1.1.1

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES

S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució de l’obra de jardineria
objecte del present PCT. Les característiques tècniques generals dels elements simples són les que venen definides i
descrites en els documents del Projecte de Jardineria i en el seu cas, en el Plec de Condicions Particulars. A judici de la
Direcció Facultativa, hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si no compleixen les condicions
exigides.
En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se subjectes, els elements
simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament en els
subsegüents apartats del present plec de condicions o en el plec de condicions particulars de determinada obra que ho
requereixi.
1.1.2

TRANSPORT

El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, dimensió i altres característiques
de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de l’element, que no haurà de patir cap mena de desperfecte
o alteració durant aquest procés, prenent-se les mides i accions adequades per que això sigui així.
El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple però també a les
necessitats de l’obra, en qualsevol cas amb la promptitud i diligència adequada a aquests dos factors.
1.1.3

EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE L’ELEMENT SIMPLE

Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no pateixin cap alteració,
modificació, dany o degradació durant el seu transport i la anterior i ulterior manipulació al transport, que també haurà
de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal que aquest es mantingui íntegra en les seves qualitats. Es
preferiran, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni
per a la seva fabricació, manipulació i preferentment reciclables.
1.1.4

INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN

Correspon a la Direcció facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per a la seva acceptació o rebuig dels
elements simples.
En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions:
•
•

L’acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció Facultativa de l’Obra, que establirà els seus
criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.
Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, tret de l’autorització expressa de la Direcció
Facultativa de l’Obra, qui podrà sotmetre’ls a les proves que jutgi necessàries.
Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les dimensions i
característiques definides pel Projecte, el Plec de condicions particulars i el Plec de condicions generals. S’acceptaran les
toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests documents afectes als elements simples.
El contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa de l’Obra l’accés als vivers, fàbriques i instal·lacions a on es
trobin els materials, podent efectuar totes les proves que consideri necessàries i en concret el marcatge de les plantes
reservades. El cost dels viatges d’inspecció dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del
contractista.
Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria sempre que
sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l’Obra. En cas de resultat negatiu, el cost dels assaigs
correspondrà al contractista.
Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests mateixos elements, no
entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de l’obra i sigui
efectuada la recepció definitiva de la mateixa.
1.1.6

REPOSICIÓ

Els materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment de la recepció o examen o
durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del contractista, que si puguin ser acceptats,
sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de la Direcció Facultativa de l’Obra, que l’element simple al que
substitueixen.
1.1.7

EMMAGATZEMATGE

Els elements simples s’hauran d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que resti assegurada la seva idoneïtat
per l’ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en qualsevol moment.

DOCUMENTACIÓ

Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació prescrita o adequada a cada
element. En aquesta documentació hauran de constar les dades identificatives, descriptives, convenients o les
prescriptives si existeixen per cada element simple.
1.1.5

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada a l’absència de defectes de qualitat o
d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defecte o vicis ocults observats i comprovats amb
posterioritat.

Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de condicions en les parts generals i en aquelles que particularment li
siguin afectes.
Ésser examinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. Les plantes seran seleccionades preferentment en el viver
d’origen.

Es tindrà especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per les seves característiques
precisin atencions especials de conservació o manteniment, especialment pel que fa a les plantes vives o elements
fràgils.

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.2

TERRES PER A JARDINERIA

1.2.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Finalment es determinarà la presència de patògens segons Real Decreto 506/2013, de 28 de juny, Reglamento ( CE)
nº1069/2009, :

Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i desenvolupament del sistema radical i
per al a nutrició mineral de les plantes.
1.2.2

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques físiques, químiques i
biològiques constitueixen un medi adient per a la implantació i desenvolupament de les plantes.
La terra vegetal subministrada serà terra adobada i garbellada, preparada i esmenada per la plantació directa dels
vegetals del jardí.
Es determinen dos qualitats, una per gespes i una altre per arbres i arbusts:
1.2.2.1

TERRA TIPUS GESPES AMB

Analíticament el substrat haurà de complir:
•
•
•
•

Contingut màx elements grossos:
Contingut màx graves mitjanes i grosses:
Contingut màx graves fines:
Textura (USDA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH EX 1:2,5:
Conductivitat EX 1:5:
Matèria orgànica:
Carbonat càlcic equivalent
Fòsfor
Potassi
Magnesi
Sodi
Calci
Nitrogen orgànic
Contingut en guix
Relació C/N

exempt de partícules > 20 mm
5% de partícules de 20 mm-6mm
25% partícules de 2mm-6mm
terra sorrenca,
llim < 10% pp,
argila < 10% pp.
< 8.5 (mesurat en aigua 1:2.5)
< 0.8 dS/m (prova prèvia de salinitat)
> 3%
< 40%, pes sec
de 12 a 36 ppm
de 60 a 360 ppm
de 100 a 200 ppm
< 100 ppm si CE > 0.5 dS/m
> 200
> 0.1 (%)
< 40
11 ± 2

També és determinaran el contingut de metalls pesats, que han d’estar dins dels límits admissibles segons la legislació
vigent, classe A ( Real Decreto 506/2013, 28 de juny,). Les terres han d’estar lliures de propàguls de males herbes
agressives i lliures, ni vidres, metalls o plàstics.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cadmi (mg/kg.m.s.)
Coure (mg/kg.m.s.)
Níquel (mg/kg.m.s.)
Plom (mg/kg.m.s.)
Zenc (mg/kg.m.s.)
Mercuri (mg/kg.m.s.)
Crom Total (mg/kg.m.s.)
Crom (VI) (mg/kg.m.s.)

0.7
70
25
45
200
0.4
70
exemt

•
•
•
•

Salmonela ( P/A 25g)
Escherichia coli ( NPM/g)
Enterococo (ufc/g)
Clostridium perfringens ( NPM/g)

1.2.2.2

absència
<1000
104 i 105
2

10 i 10

3

TERRA TIPUS ARBUSTS I ARBRES AMB

Analíticament el substrat haurà de complir:
•
•
•
•

Contingut màx elements grossos:
Contingut màx graves mitjanes i grosses:
Contingut màx graves fines:
Textura (USDA)

•
•
•

pH EX 1:2,5:
Conductivitat EX 1:5:
Matèria orgànica:

5%de partícules > 10 mm
5% de partícules de 10 mm-6mm
10% partícules de 2mm-6mm
Sorra >70%
llim 10-15% pp,
argila 15-20% pp.
< 8.5 (mesurat en aigua 1:2.5)
< 0.8 dS/m(prova prèvia)
>2%

També és determinaran el contingut de metalls pesats, que han d’estar dins dels límits admissibles segons la legislació
vigent. Les terres han d’estar lliures de propàguls de males herbes agressives i lliures, ni vidres, metalls o plàstics.
1.2.3

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 hores
previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material. Els materials s’aplegaran a l’obra segons la
NTJ 02A.
1.2.4

CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostratge definit pel tamany de
mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a projecte. De cada unitat de mostra s'analitzaran els següents
paràmetres:
•

Contingut màxim
en elements grossos %

> 0.2 cm, > 2 cm, >6 cm

•

Textura (USDA)

•

pH EX 1:2,5

•

Conductivitat EX 1:5 dS/m

•

Matèria orgànica

%MO

•

Carbonat càlcic equivalent

%

•

Fòsfor

ppm P

Mètode de la sedimentació discontínua. MOA
III Sòls 2(b)
pH. MOA III Sòls 2
Prova prèvia salinitat extracte de sòl 1:5. MOA
III Sòls 6
Carboni orgànic oxidable (Walkley-Black)
MOA III Sòls 25
Carbonats. MOA III Sòls 3 (a)
Fòsfor soluble en bicarbonat (Olsen). MOA III
Sòls 4
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•

Potassi

ppm K

•

Magnesi

ppm Mg

•

Calci

ppm Ca

•

Nitrogen

%N

•

Contingut en guix

%

Potassi extraïble en acetat amònic, fotometria
MOA III 15
Magnesi extraïble, espectrofotometria. MOA III
16(b)
Calci extraïble, espectrofotometria. MOA III
16(a)
Nitrogen per digestió amb sulfúric (Kjeldahl)
MOA III Sòls 8
Guix. MOA III Sòls 22(b)

1.3.2

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els arbusts destinats al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les condicions particulars de la
NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I i les especificacions que aquí es presenten. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no
poden ser subministrades.
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim segons la
fórmula següent:
Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3

També és determinaran el contingut de metalls pesats i de microorganismes.
•
•
•
•
•
•
•

Cadmi (mg/kg.m.s.)
Coure (mg/kg.m.s.)
Níquel (mg/kg.m.s.)
Plom (mg/kg.m.s.)
Zenc (mg/kg.m.s.)
Mercuri (mg/kg.m.s.)
Crom (mg/kg.m.s.)

Es procedirà a incrementar les analítiques en el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 0.5 dS/m també es
determinarà:
• CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)
En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà una ampliació dels anàlisi de sòls amb les
següents determinacions:
•
•
•

Prova de germinació (% Mde llavors germinades)
Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)
Males herbes

1.2.5

UNITATS D’AMIDAMENT

El mesura i abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà per metres cúbics (m3)
realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. No serà d'aplicació cap coeficient corrector
d'esponjament en el volum de les terres.

Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de terra a
partir de les fórmules següents:
Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7
En el cas d’arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents:
Diàmetre del pa (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2
Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del
contenidor proporcional a la mida de la planta.
1.3.3

Cal seguir les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I i NTJ 07Z i les aquí esmentades.
1.3.4

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el
Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques.
1.3.5

1.3

ARBUSTS I ENFILADISSES

1.3.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

CONTROL DE QUALITAT
CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS

Segons la NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I. S’exigiran sempre tots els albarans i passaports fitosanitaris de les plantes.
1.3.5.2

El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega, estesa, anivellament,
refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat d’obra.

UNITATS D’AMIDAMENT

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta densitat es pot certificar per
m2.

1.3.5.1
Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present PCT es
consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONTROL FITOSANITARI

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la proliferació de plagues o malalties
en les plantacions o cultius.
1.3.5.2.1

Passaport fitosanitari

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat publicat per la Generalitat
de Catalunya.

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria.
El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A.
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1.3.5.2.2

Control fitosanitari a la recepció

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I,
NTJ 07V.
Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no apreciables a primer cop
d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es podran efectuar les proves de laboratori que la
direcció facultativa cregui necessàries.
Tot i que les plantes es donguin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malaties que es puguin relacionar a la
procedència del material vegetal serà indispensable la reposició.
1.3.6

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general.
NTJ 07F: Arbusts
NTJ 07I: 1995 Enfiladisses.
NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació
NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra
NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol 1986.
Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions
Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la comercialització dels materials
forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document que acrediti la procedència del seu material de reproducció
fent referència explícita als números de lot i etiquetes oficials.

2
2.1

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D’OBRA

En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes i, fins i tot, de danyarles.
Els danys poden ser causats especialment per
• contaminació química,
• foc,
• excés o embassament d'aigua,
• compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així com per
l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció.
• compactació del sol produïda per raons tècniques de construcció,
• moviments de terres (buidades o terraplenaments),
• obertura de rases i altres excavacions,
• deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels,
• aïllament d'arbres en zones de difícil accés,
• descens del nivell freàtic,
• elevació del nivell freàtic salí,
• impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recuiments estancs.
La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de l'espècie que cal protegir
així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció.
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 1,80 m d'alçària.
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar destinada a edificacions,
modificació de la cota del terreny, camins o altres superfícies dures s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha
d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25 m d'alçària. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de
les males herbes.
2.1.3

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS
Cal seguir les proteccions especificades en la NTJ 03E.

2.1.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. En quant al sòl, si es bona
qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva reincorporació una vegada efectuada.
L’àmbit d’aplicació és en els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de
zones de paisatge. Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal,
fins i tot els boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació.

2.1.3.1

PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS

Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aire i a l'aigua. Si
posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauran de tenir, per regla general, un gruix de 20 cm
per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació.

Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació segons la NTJ 03E.

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria seleccionar els materials de
construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a
aquesta zona,

L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el temps que durin els
treballs de construcció. En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i amb una
raonable expectativa de vida futura, mesurada en dècades. Aquests elements es protegiran segons la NTJ 03E.

Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre adult; i els
materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% Si s'han de canviar els materials dipositats, caldrà d'aplicar les
mateixes mesures.

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, no es pugui protegir, s'ha
de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació.

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per exemple protecció de la
zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc.

2.1.2

CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del tronc fet d'un
material totalment permeable i rodejat per material drenant.
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2.1.4

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

2.2.3.1

ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ

Es compliran les especificacions que descriu la NTJ 08E.
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En cas de que no s’especifiqui cap mesura de
protecció especial en el pressupost es consideraran totes les descrites anteriorment i que siguin d’aplicació incloses com
a costos indirectes de l’obra.
2.1.5

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.2.3.2

PROTECCIÓ DELS SERVEIS

Segons la NTJ 08E.

NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.

2.2.3.3

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado ornamental. Norma
Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions.

Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament
* Extracció a partir del pa de terra
* Realització de talls correctes
* Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l’escorça

2.2

TRASPLANTACIÓ D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS

2.2.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques de
trasplantació dels arbres i dels arbusts exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel fet de no
poder ser mantinguts on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i
les condicions en les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació.
S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa representativa de la seva espècie i,
en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de grandària, de vigor, d'edat, d'un valor econòmic molt elevat
sobre l’estàndard bàsic de l'espècie o diversos factors a la vegada.
Seran objecte de trasplantament les espècies vegetals especialment protegides bé en legislació general sobre protecció
d'espècies endèmiques, legislació específica territorial (Espais naturals, Parcs naturals, Reserva natural), inventariades
pel seu valor monumental, definides en projecte i referenciades en el seu inventari botànic, i a criteri de la Direcció
d'Obra atenent al seu caràcter singular i valor ecològic.
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars:
• Exemplars que han estat preparats per a la seva trasplantació
• Exemplars que no han rebut cap operació prèvia a la trasplantació
Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per a cada grup. Cal una atenció
especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l'ús de maquinària especial per dur a
terme l'operació.
La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de prendre. Els arbres
monumentals no es poden trasplantar en cap cas.
En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de la MMAMB.
2.2.2

CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

Per avaluar la viabilitat de la trasplantació d’un exemplar cal seguir les especificacions descrites a la NTJ 08E.
2.2.3

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

OPERACIONS DE TRASPLANTACIÓ

Sistemes de trasplantació
* Convencional en diverses fases
* Convencional en una fase
* Amb trasplantació en diverses fases
* Amb trasplantació en una fase
Les operacions de trasplantació s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la NTJ 08E TRASPLANTACIÓ DE
GRANS EXEMPLARS d’acord amb el sistema emprat.
2.2.4

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat transplantada segons tots els apartats especificats anteriorment i que reacciona positivament a la operació
El preu d'aquesta Unitat inclou repicats, podes, formació de pa de terra, tractaments fitosanitaris, arrancada transport a
viver, manteniment en viver, transport a destí final i plantació, així com quantes operacions, materials i mitjans auxiliars
siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.
2.2.5

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08E:1994 Trasplantació de grans exemplars.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado ornamental. Norma
Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions.
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordenança de zones naturals i espais verds. Aprovada el 25 d’abril de 1997.
Seran objecte de trasplantament les espècies incloses en la legislació a sota referenciades:
- Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d'Europa. Conveni Berna) (BOE Núm. 235, 1
d'Octubre 1986)
- Catàleg General d'Especies Amenaçades (Real Decreto
30, Marzo 1990, Núm. 439/1990, BOE Núm. 82)
- Protecció d'Especies Amenaçades de la Flora Silvestre (Real Decreto 15 Octubre 1982, Núm. 3091/82, BOE Núm. 280)
- Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Orden 17 Septiembre de 1984, BOE Núm. 232)
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2.3

ARREPLEGADISSA DEL MATERIAL VEGETAL

2.3.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb
malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar al mateix dia. Val a dir que es procurarà minimitzar i evitar en la
mesura de lo possible, per tal de plantar de seguida que es rebin les plantes.
No esta inclòs les qualitats dels subministraments al inici, però les espècies vegetals han de complir en el moment que
van a ésser plantats i sortiran del viver d’obra, tots els nivells de qualitat exigibles a una partida, tal i com si acabessin
d’arribar.
Cal seguir la NTJ 07Z i les especificacions descrites en aquest apartat.
2.3.2

CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA

Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps que estigui al viver d’obra.
El material edàfic haurà de complir amb les condicions dels materials establerts en els articles corresponents a Terra
vegetal tipus A i Terra apte pel cultiu. S'assegurarà de què es subministri suficient aigua per a l'adequat manteniment de
les plantacions.
Els lots de procedència no es mesclaran i a efectes de la seva plantació en el viver seran d'aplicació les condicions
establertes en l’Article d’Execució de Plantacions.

Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al viver d’obra, sempre regades
i ombrejades convenientment. No es podran estacionar tepes sense entendres i una vegada surtin del viver d’obra la
seva qualitat ha d’ésser igual al subministrament d’inici . No s’han de deixar-los apilats.
D. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. Si no s’indica el contrari els costos d’habilitar un viver
d’obra, com l’anivellament de les terres, el sistema provisional de reg, les estructures d’ombreig, el tancament etc. es
consideren costos indirectes inclosos en les partides de plantació, així mateix que les costos de plantació provisional i
manteniment fins la plantació definitiva.
E. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Seran les NTJ de subministrament de material vegetal..

2.4

ARBUSTS I ENFILADISSES

2.4.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Plantació d’espècies vegetals que inclou arbustos, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes anuals , aquàtiques i crasses
subministrades amb contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons tipus de planta
i època de realització de la plantació.

Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat de material vegetal del Plec de
Condicions.

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions:
• Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l’espècie vegetal.
• Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar.
• Replanteig
• Plantació de l’espècie vegetal.
• Protecció de l’espècie vegetal plantada.

2.3.3.1

2.4.2

2.3.3

CONDICIONS DE PROCÉS D’EXECUCIÓ

PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D’OBRA

S’haurà d’escollir una zona resguardada del vent dins de l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del material vegetal.
A la primavera – estiu s’haurà de protegir les plantes contra la insolació amb una malla d’ombreig de 70% sostinguda
per una petita estructura metàl·lica.
En el cas de tardor - hivern en zones extremes s’haurà de protegir contra el fred amb palla al voltant dels contenidors o
pa de terra. En el cas de planta sensible a les gelades es prohibeix emmagatzemar-la a l’exterior dins d’aquesta època.
En qualsevol cas s’ha de tenir la previsió d’un túnel de plàstic per fer front a les condicions més adverses, segons indiqui
o no la Direcció Facultativa.
S’haurà de tractar contra qualsevol malaltia .
El viver d’obra deurà estar suficientment tancat i vigilat per evitar robatoris. En el cas d’haver-hi es responsabilitat del
contractista la seva reposició, sense cap càrrec per a la Propietat dins del projecte i obra.
En general l’emmagatzemen serà com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense plantar-se al lloc definitiu per
la majoria dels arbres i arbusts . Els arbres acopiats en bones condicions podran romandre-hi més temps, evitant
sempre la brotació dels caducifolis.

CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA.

S’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar un clot circular en superfície, amb centre en la
planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades formant un “caballón” horitzontal d’uns 20
cm. d’alçada que permeti l’emmagatzematge d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta
En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició vertical la vegetació acabada de
plantar. Aquest hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la profunditat de l’arrel. Els punts de subjecció amb la
planta seran un mínim de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tiges.
Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de treball neta, les pedres i deixalles recollides, les plantes
regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.
2.4.3

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ.

Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 SUBMINISTRAMENT DEL
MATERIAL VEGETAL que siguin aplicables en cada cas. Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es
poden plantar el mateix dia, s’han de prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal.
No s’ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes.
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2.4.3.1

OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ.

Segons la NTJ 08B i NTJ 08C.
2.4.3.2

SUBMINISTRAMENT.

Segons la NTJ 07A.
2.4.3.3

OPERACIONS POST PLANTACIÓ.

Segons la NTJ 08.

•
•
•

Baix : entre 0,1 i 0,3
Moderat : entre 0,4 i 0,6
Elevat. entre 0,7 i 0,9;
gespes càlides (0,7) i gespes fredes (0,95)

Factor densitat (Kd): Depèn de les cobertes de vegetació existents
•
Baix: entre 0,5 i 0,9 ;
jardins joves i dispersos, per plantacions d'un tipus: Arbres amb menys del 60% de
cobertura o arbusts i entapissant amb menys del 90%.
•
Moderat: entre 0,9 i 1,1; jardins densos d’una única espècie: Arbres amb cobertura entre el 60%-100% o
arbusts i entapissant major de 90%.
•
Elevat : entre 1,1 i 1,3 quan hi ha varis tipus de vegetació i capes, sense un estrat dominant.

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica.

Factor microclima (Kmo): Depèn de les condicions concretes del jardí
•
Baix: entre 0,5 i 0,9; Zones en ombra o protegides del vent
•
Moderat: entre 0,9 i 1,1; Condicions de camp obert sense vent
•
Elevat: entre 1,1 i 1,4; Zones amb fonts de calor, paviments o exposats a les ventades

El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació del forat, transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació,
col·locació de planta, trencament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i
quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.

Cal omplir els quadres de necessitats de reg per cada mes i per a cada tipologia de plantes que es reguin conjuntament i
tinguin necessitats assimilables: arbrat en paviment, arbrat en parterre, arbustiva i entapissant, gespes fredes i càlides.
(Annex I).

E.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.

Per determinar la necessitat real d’aigua en un moment determinat, cal descomptar la pluja efectiva, que és l’aigua
retinguda a la capa de les arrels en relació a la pluja caiguda. Depèn de les característiques del terreny i de la
precipitació:

D.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

•
•
2.5
2.5.1

XARXA DE REG
NECESSITATS, DOSIS I FREQÜÈNCIA

La disponibilitat i reserva d’aigua en el sòl o substrat que exploren les arrels de les plantes ha de ser suficient per
compensar les pèrdues per transpiració. Si hi ha un desequilibri i la sortida d’aigua és superior a l’entrada, les plantes
pateixen els efectes de la manca d’aigua o estrès hídric. Per tant, l’aigua que es perd per evaporació és la que s’ha de
reposar amb el reg perquè puguin realitzar les seves funcions vitals de nutrició i desenvolupament.
Regar és subministrar aigua a les arrels de les plantes per tal de satisfer les necessitats que no són cobertes per la pluja.
Per a calcular aquesta necessitat d’aigua en un mes concret es tenen en compte les següents dades mensuals:
-

Quan la precipitació és major que 75 mm, Pluja efectiva =0,8P-25
Quan la precipitació és menor que 75 mm, Pluja efectiva =0,6P-10

Pluviometria
Evapotranspiració de referència d’aquell cultiu (ET0)
Coeficient de cultiu de la planta (Kc)

La dosi o durada de reg útil és la quantitat d'aigua que s'ha d'aportar en cada reg perquè aquest sigui efectiu. Es
determinen les dosis admeses en funció de la permeabilitat del terreny, la pendent i de la fondària de les arrels.
Segons la textura del sòl hi ha una reserva d’aigua disponible (RFU) que amb la fondària de les arrels determina un
volum màxim a aportar, ja que volums superiors no seran aprofitats per les arrels. D’altre banda la permeabilitat del sòl
limita el volum aportat de cop. Cal triar el valor més petit entre aquests dos valors per determinar la dosi útil.
La dosi útil s’incrementa segons l’eficiència del sistema de reg i la necessitat de rentar el perfil del sòl.
Si s’està treballant amb talussos, hi ha una disminució de la infiltració en funció de la pendent, que també implica una
disminució de la dosi. Aquesta s’estima segons el quadre adjunt.

Les necessitats d’aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en laboratori i en estudis de
camp, mesurant la pèrdua d’aigua per les plantes (Eto) i corregint aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o
Ks). En les zones ornamentals i jardins s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i
una altra segons el microclima esperat (Kmc).
La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels jardins (a partir de la metodologia proposada per
Costello et al.) són els següents:
Factor espècie (Ks): En jardins amb barreja de espècies de diferents necessitats cal considerar el valor de les més
exigents. (Veure publicació: WUCOLS IV)
•
Molt baix: entre 0 i 0,1

Considerant tots aquests factors s’arriba a la dosi real a aplicar cada cop que es dona un reg.
Per estimar la freqüència de reg cal dividir les necessitats hídriques mensuals, entre la dosi útil.
Segons el sistema de reg i la disposició dels seus elements s’assoleix una determinada pluviometria del sistema, que pot
calcular-se a partir de la separació entre els elements o dividint el cabal del sector per la superfície que ocupa.
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Amb la dosi real de reg, i la pluviometria per a cada sistema (aspersors, broquets o degoters), es calcula el temps que cal
per aportar aquesta aigua per a cada sector o electrovàlvula.
La franja horària preferent per regar per aspersió és a partir de les 24h fins a les 6h del matí, es un factor limitant a
l’hora de dissenyar el sistema de reg. Pel reg per degoteig no hi ha una franja horària limitant, però per un millor
aprofitament de l’aigua es recomana regar quan no fa molta calor, i preferentment en horari laboral, per poder detectar
possibles fuites.
Amb el numero de regs anual, el volum aportat en cada sector i el temps de reg, es calcula el consum anual de la
instal·lació. Aquesta dada és interessant per avaluar els costos anuals de l’aigua d’un projecte determinat i calcular els
ratios de consum, utilitzats en algunes normatives com a referències en els períodes de sequera.
També és convenient calcular el mes de màxim consum, que suposa la punta de demanda d’aigua.
2.5.2

DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació de reg construïda segons els criteris de l’AMB consta de les següents parts:
•
•
•
•

Escomesa : potable, freàtica-regenerada o pous.
Xarxa de reg: canalitzacions, pericons i tapes.
Distribuïdors d’aigua
Programació i xarxa elèctrica

L’esquema dels elements de reg es pot veure en el detall 14.
2.5.2.1

ESCOMESA

L’aigua pot venir d’una xarxa potable, d’una xarxa d’aigua freàtica o regenerada o directament d’un pou.
Escomesa de xarxa potable
Té una part que és propietat de la companyia subministradora, formada pel comptador i una clau de pas anterior al
mateix. La clau de pas anterior està en una petita arqueta abans del comptador. Les dimensions d’aquests pericons les
determina la companyia d’aigües. La clau de pas anterior és d'ús exclusiu de la companyia subministradora. (DETALL 01)
L’eix del comptador així com l’arqueta hauran de ser perpendiculars a l’eix del vial. Els tubs del passa murs es collaran
de tal manera que el forat quedi impermeabilitzat. La brida d’espera, serà de PN16, i el seu diàmetre dependrà de la
connexió del servei.
S’aconsella projectar les instal•lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són subministraments considerats normals per
la S.G.A.B.
Segons l’estimació de consum, s’ha de contractar una mida d’escomesa o un altre. Cada diàmetre d’escomesa, està
associat a un dret d’escomesa ( m3/h), i per cada dret d’escomesa es pot contractar un cabal de subministrament,
sempre inferior al màxim de l’escomesa.

La bateria de distribució es situarà desprès del comptador de la companyia, de la clau de pas i de la vàlvula antiretorn,
dins d’una arqueta independent.
La bateria de distribució constarà d’un ramal amb clau de pas en cas de fonts que no tinguin escomesa pròpia, una
vàlvula antiretorn a la sortida de la qual la canonada es bifurcarà en dos branques; la xarxa bàsica de reg i la xarxa de
boques de reg, amb las seves corresponents vàlvules. (DETALL 03)
Si el reg té sectors d’aspersió caldrà col·locar una arqueta de desinfecció immediatament després de la vàlvula de
derivació de la xarxa bàsica de reg.
El diàmetre de la canonada d’enllaç del comptador y la bateria de distribució serà com a mínim el de la xarxa de major
diàmetre del parc.
En instal·lacions que tinguin broquets giratoris es convenient posar un filtre general en el ramal de la xarxa bàsica del
reg, encara que l’aigua sigui potable. En instal·lacions de parcs grans que tinguin cambra tècnica pel reg, aquest filtre ha
de ser de neteja automàtica. En petites instal·lacions i pocs sectors de reg, el filtre ha d’anar amb brides i ha de ser
autonetejant, encara que sigui manualment.
Escomesa de xarxa no potable
Des de fa un temps es va incrementant l'ús d'aigua freàtica pel reg d'arbrat i zones verdes. Per poder utilitzar aigua
d’origen freàtic és imprescindible disposar de dues escomeses, una provinent del freàtic i l'altra provinent de la xarxa
potable.
S’ha d’instal·lar també un carret intercanviable que evita la barreja dels dos tipus d’aigua i per tant la seva
contaminació. El carret intercanviable es situa en una arqueta independent que segons la seva posició connecta la xarxa
de reg automàtica amb un dels dos subministraments. (DETALL 04)
Es pressuposa que si l’aigua ve d’una escomesa general d’aigua freàtica tindrà els tractaments sanitaris suficients per
permetre el seu ús com si fos aigua potable. En el cas d’aigües regenerades o aigües que provenen directament d’un
pou de bombeig, cal verificar la qualitat subministrada i les limitacions del seu ús per aspersió.
Es aconsellable tenir boques de reg connectades a la xarxa freàtica i d’altres a la xarxa d’aigua potable. Sempre caldrà
que estiguin convenientment senyalitzades amb un sistema clar i durable (com per exemple una xapa encunyada d’acer
inoxidable) (DETALL 09). Les boques amb aigua freàtica serveixen per regar i netejar els vials. Les boques connectades a
l'aigua potable són necessàries per les activitats lúdiques que es puguin realitzar en els parcs.
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Les instal•lacions hidràuliques per a reg amb aigües provinents del freàtic tindran les mateixes característiques que les
instal•lacions de reg amb aigua potable amb un distintiu o franja de color violeta.
Tots els elements com poden ser difusors, aspersors, degoters o microirrigació també tindran un distintiu de color
violeta.
Contractació de subministraments
Per tal de realitzar les contractacions amb les diferents companyies (aigua i llum), caldrà sol·licitar un pressupost en el
moment de redactar el projecte, estudiant la idoneïtat de la localització i l’existència de xarxes generals de
subministrament.
També caldrà verificar les escomeses existents per analitzar si alguna es pot aprofitar.
En obres que tinguin un termini de construcció curt, cal considerar el temps que es triga en gestionar la construcció
d’una nova escomesa, imprescindible per poder començar a plantar.
Des del moment de la instal·lació del comptador fins a la data de recepció definitiva de l’obra, el consum generat pel
comptador serà facturat a l’empresa concessionària de l’obra.

Disposarà de sondes que mesuraran el nivell de l’aigua, omplint el dipòsit automàticament. També disposaran d’una
bomba de recirculació amb un sistema d’injecció de clor, per garantir la salubritat de la mateixa. Cal garantir la
concentració de clor actiu d’1 ppm.
En el projecte es definiran completament els elements de tractament de l’aigua, filtres, cloració o altres. Anirà
acompanyat d’un protocol de seguiment de la qualitat de l’aigua i de manteniment de les instal·lacions que caldrà lliurar
als responsables del futur manteniment.
Consultar el protocol de neteja, desinfecció i programa de revisió de la NTJ-16L
Prevenció de la legionel·la
En les instal·lacions que disposin de qualsevol sistema de reg que polvoritzi l’aigua, independentment del seu origen,
caldrà minimitzar el risc de proliferació i disseminació de la legionel·la mitjançant controls i desinfeccions.
Per llei s’ha de dissenyar i implantar un Pla de prevenció i control de legionel·la (PPCL). Aquest PPCL ha d’incloure un
diagnòstic inicial, un programa d’actuació en el que es contemplin les operacions de manteniment durant la fase
d’explotació, una avaluació interna amb un protocol d’autocontrol i si s’escau, una auditoria externa. (veure NTJ-16L).

Captació, dipòsit, bombeig i tractament de l’aigua
En alguns projectes concrets l’origen de l’aigua serà un pou situat a la mateixa finca. També aquí hi haurà a més una
escomesa d’aigua potable, que pot omplir el dipòsit del reg, com una garantia de manteniment del subministrament.

Altres mesures per prevenir el desenvolupament de la legionel•la són:
•
Evitar punts d’estancament de l’aigua dins de les canonades i del seu escalfament, per això les canonades
s’enterraran suficientment.
•
Promoure anelles de les xarxes secundaries per poder baixar les seccions.
•
Els elements d’aspersió han de difuminar el menys possible, treballant a la pressió adient per no polvoritzar i
s’evitaran els difusors.
•
En casos d’aigua de qualitat i desinfecció dubtosa, s’optarà per regs per degoteig o a manta.

A vegades es tracta d’aprofitar pous o mines existents, d’altres es proposa fer una nova captació amb un nou pou. En els
pous nous cal adjuntar l’estudi de viabilitat: permisos, sondatges, aforament, qualitat de l’aigua, fondària de perforació,
etc. Han d’estar aprovats i legalitzats per l’ACA.

Cal preveure la instal·lació d’un filtre de protecció general adequat a les característiques de l’aigua a fi d’evitar la
introducció de brutícia a les canonades. En casos d’aigües amb caràcter molt incrustant es recomana instal·lar equips
dosificadors, normalment amb l’acidificació del pH.

Cal justificar el dimensionament dels elements d’impulsió o de canalització, emmagatzematge i dipòsit, tractament i
conducció fins a la zona de reg.

La instal·lació disposarà d’un punt de desinfecció, accessible pels vehicles i a prop de l’escomesa, que consisteix en dos
claus de ràcord d´1“ sobre dos tes, separades per un tram de canonada que té una clau en mig (DETALL 05).

També aquí tots els elements de reg seran indicadors i específics per a aigua no potable.

Per desinfectar la xarxa caldrà agafar aigua de la primera clau, tancant la clau intermitja, es barrejarà amb el
desinfectant, que s’introduirà a la xarxa per la segona fins que entri en pressió. També es preveurà en una altre arqueta
una clau i un desaigua amb un tub corrugat connectat directament a la claveguera. Si l’arqueta no es troba en un punt
baix, s’habilitaran altres arquetes de desaigua amb claus connectades a les clavegueres en els punts baixos i finals de la
xarxa.

Una vegada rebuda definitivament l’obra, es comunicarà la data exacta de recepció l’AMB o l’Ajuntament, que
procedirà a facturar el consum corresponent al període d’obra.

Es determinaran les necessitats de subministrament elèctric, localització i potència de les escomeses així com els
dispositius i proteccions que es necessitin.
En aquestes instal·lacions els dipòsits són imprescindibles. Tindran el volum suficient per abastir dos o tres dies
complerts de reg. Les parets seran llises, resistents als biocides (preferentment de polièster). Estaran tancats totalment,
amb una entrada tipus boca home. Han de presentar buits zenitals o laterals que facilitin la ventilació, protegides de
l’entrada de substàncies i de la llum del sol. Si les parets estan en contacte amb l’exterior i sotmesos a escalfament per
radiació solar han d’estar tèrmicament aïllats.
El desguàs serà preferentment per gravetat, i si no és possible, caldrà instal·lar una bomba d’esgotament. Cal preveure
l’extracció del sediments que s’acumulen al fons. El punt de sortida de l’aigua s’ha de situar 20/30 cm per sobre de la
solera del dipòsit per evitar l’entrada de sediments a les instal·lacions.

Tots els elements de reg es dissenyaran tenint cura que siguin fàcilment accessibles i desmuntables per la seva neteja i
desinfecció.
La pressió de l’aigua a la xarxa és un punt important a controlar, ja que una pressió excessiva augmenta el risc
d’aerosolització. Per reduir el risc de legionel·losis, cal prioritzar el degoteig, i l’aspersió respecte els difusors. També els
aspersors d’angle baix.

2.5.3
La canonada d’entrada ha d’estar en situació oposada o allunyada de la sortida per forçar la circulació de l’aigua dins del
dipòsit i evitar zones d’estacament. L’interior dels dipòsits no ha de tenir zones recòndites ni amb obstacles a la
circulació de l’aigua

LA XARXA DE REG

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè:
-

Baixa densitat (PE 40) en canonades secundaries.
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-

Alta densitat (PE 100) en canonades primàries, independentment del diàmetre.

Totes les conduccions i els accessoris de la instal•lació seran per a una pressió de treball com a mínim de 10 atm, segons
normativa per a ús alimentari, banda blava i certificat de qualitat AENOR.
Quan l’origen de l’aigua no sigui potable, les conduccions seran per a una pressió de treball com a mínim de 10 atm,
banda lila i certificat de qualitat AENOR.
2.5.3.1

És el tram de canonada entre el capçal sectorial i la derivació als elements de distribució d’aigua, ja siguin difusors,
aspersors, broquets giratoris o ramals de degoteig. És aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir una via de
sortida.
El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi circuli (segons projecte) i de la seva
longitud. Per raons constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada secundaria de distribució, aquest es
mantindrà constant en tota la seva longitud i en general en tots els sectors de la mateixa tipologia de reg. Sempre que
sigui possible, es tancaran les anelles de la xarxa secundaria, per millorar la uniformitat del reg.

XARXA PRIMÀRIA

És el tram de conducció d’aigua que va des de l’escomesa fins els diferents mecanismes que en posició de tancat
mantenen la pressió. En les zones verdes, aquesta xarxa primària constarà de dues canonades independents, una per a
les boques de reg i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg. En instal·lacions d’arbrat viari, normalment, només
hi haurà la canonada principal del reg.

Sobre aquesta canonada secundaria s’instal·len els latiguillos que donen aigua als elements d’aspersió o els tubs de
degotejadors.
En carrers o avingudes amb dobles alineacions, en general, hi haurà una canonada secundaria per cada alineació,
evitant formacions de pinta amb la canonada secundaria.
Tots els accessoris d’unió seran de polietilè i específics de cada element, la seva mida és funció del diàmetre extern de la
canonada:

Les xarxes de distribució seran preferentment en anella tancada, afavorint la canonada descendent en un punt baix per
facilitar la neteja, evitant finals no enregistrables (culs de sac). Si presenten punts alts, s’han de preveure vàlvules de
ventosa per eliminar l’aire. És recomanable que disposin de vàlvules de desguàs en els punts més baixos per poder
buidar la instal·lació en cas de reparacions, si s’ha de purgar o netejar la canonada, o per prendre mostres d’aigua.

Canonada
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

També es procurarà posar els mínims accessoris, per evitar pèrdues de carga innecessàries.
Els accessoris d’unió seran sempre electrosoldats o per electrofusió a testa, en casos puntuals prèvia aprovació dels
serveis tècnics, seran metàl·lics de llautó.
Les vàlvules de la xarxa primària, quan la canonada és igual o superior a 63 mm, han de ser de comporta de fosa amb
brides i junta d’EPDM
Actualment els consums de l’escomesa es poden controlar diàriament per la web del servei d’Aigües de Barcelona,
prèvia contractació del servei de consum per hores, i per això no s’instal·la per defecte cap comptador addicional.

2.5.3.3

Accessoris
1/2”
3/4”
1“
1 1/4”
1 1/2”
2”

CANALITZACIONS

Sempre que sigui possible totes les canonades i cablejat hauran de discórrer sota paviment tou, evitant les zones
asfaltades o pavimentades.

Es calcularan les pèrdues per la fórmula de Blasius o Cruciani-Margaritora, amb les parts proporcionals de pèrdues per
accessoris i es dimensionarà per tal que la velocitat de l’aigua estigui compresa entre 1 i 1,5 m/s. amb pèrdues de carga
admissibles. Per raons constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en
tota la seva longitud.

Xarxa primària
Les rases per a la xarxa primària s'executaran segons assenyalen els plànols de projecte: la generatriu del tub a d’anar a
60 cm de fondària (la rasa ha de tenir una profunditat total 70cm respecte la cota d’acabat) i 40 cm com a màxim
d’amplada. L'ordre d'execució serà: excavació, piconatge, regularització del fons amb un gruix de sorra/sauló garbellat
de 10 cm, instal·lació de la canonada i recobriment de la mateixa amb 10 cm més de sorra/sauló garbellat, a 20 cm de la
superfície es col·locarà una banda de senyalització. Per a la resta de material de reblert de la rasa s'emprarà el terreny
de la pròpia excavació, exempt de partícules superiors a 3 cm, i es rebliran en tongades de 20 cm piconades al 95% del
PM. (DETALL 06).

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a 150 m o dos boques de
reg. Si es supera dita longitud, o hi han connectades més de dos boques de reg s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. Si hi
ha bifurcacions a la xarxa, es sectoritzarà amb vàlvules dins de pericons.

En la calçada, la sorra es substituirà per un dau de formigó HM-20 de 40 cm d’amplada i 25 cm d’alçada i les canonades
es col•locaran protegides per un corrugat de diàmetre interior com a mínim igual al doble del diàmetre nominal de la
canonada que conté.

Quan s’hagi d’efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera d’igual diàmetre que la canonada,
abans de l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó d’obra, de pas de calçada, amb tapa de fosa. El tub anirà
enfundat dins d’un tub corrugat del doble de diàmetre com a mínim, protegit amb dau de formigó.

Els passa tubs poden ser rígids i tindran preferentment les mides següents:

El dimensionat de les canonades és farà en funció del cabal màxim demandat pel sector més gran. Com a mesura
preventiva en general es preveurà que la canonada tingui capacitat per poder regar dos sectors a la vegada.

Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per abastar a més de un capçal de sector, aquesta serà de igual
diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula de igual diàmetre que la canonada i ubicada dins de
una arqueta.
2.5.3.2

XARXA SECUNDARIA

-

Canonada de 63 mm passa tubs de 160 mm
Canonada de 50 mm passa tubs de 125 mm
Canonada de 40 mm passa tubs de 125 mm

Quan les instal•lacions hidràuliques hagin de passar per la calçada es col·locaran tubulars amb arquetes de registre de
60 x 60 cm als dos costats de la calçada, ubicades a les voreres, fora de l’àmbit de guals i pas de vianants, sent visibles
els tubulars en el seu interior.
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En els creuaments de calçada es deixarà sempre un corrugat de reserva de la mateixa mida que el passant.
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran separades entre
elles uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors.
Xarxa secundària
A les xarxes de secundaria, la generatriu del tub a d’anar com a mínim a 30 cm de fondària (la rasa ha de tenir una
profunditat total 40cm respecte la cota d’acabat) i 15 cm d’amplada. Quan les canalitzacions es col•loquin sota
paviment, les canonades aniran protegides per un tub corrugat de diàmetre interior igual al doble o més del diàmetre
nominal de la canonada que conté. Sota parterre aniran sense tub corrugat. Per aquestes rases s’utilitzaran el terreny
de la pròpia excavació, exempt de pedres més grans de 3 cm, per a tot el reblert de la rasa. (DETALL 07).
En el cas de canalitzacions de degoters en vorera, el tub de reg serà de 40 mm de PEBD, protegit per un corrugat de 125
mm, quedant accessible des de l’escocell. Els encreuaments de calçada es protegiran amb un dau de formigó HM-20 de
40 cm d’amplada i 25 cm d’alçada. Quan la calçada sigui menor de 5m, no cal que tingui registre en pericó, sent aquest
el mateix escocell del carrer.
Les rases de la xarxa secundaria que discorren dins de parterres es rebliran sense compactar i deixant el terra amb un
bombament de 10 cm, reblert amb el terreny natural sense pedres. Les rases fetes sobre paviment de sauló es rebliran
amb sauló en tongades de 20 cm piconades al 95 % PM.
En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins a 20 cm d’amplada o
manualment.
Si hi han arbres existents, es calcularà la zona de protecció radicular, sent obligatori obrir les rases manualment en
aquesta zona.
2.5.3.4

PERICONS I TAPES

Pericons
Tots els pericons en general seran de 60x60 cm, amb un espai lliure de 48x48 cm i 50 cm de fondària. Estaran formats
per parets de 15 cm de gruix de geros i el fons serà de 15 cm de grava pel drenatge (DETALL 08). Podran ser
prefabricats, sempre que compleixin les mides interiors estipulades i tinguin els passa tubs necessaris pel seu accés.
Els tubs corrugats que arribin a les arquetes hauran d’estar tallats arran de paret, per tal de no ocupar espai interior i
facilitar la manipulació. L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter. Es disposaran passa murs amb un diàmetre
doble al de la canonada a instal·lar.

Les tapes estaran identificades pel reg, segons la definició dels plànols o de la Direcció d'Obra.
El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, serà aquell que asseguri que l’operari quedi el més lluny possible del
trànsit.
Puntualment i prèvia acceptació de l’ajuntament i de la direcció facultativa, podran ser de material plàstic, sempre que
reuneixin les condicions de resistència i durabilitat necessàries.
Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb dos tapes de 60x60cm) per arquetes dobles i de
60x60 cm per la resta com serien registres, capçals de reg, creuaments de calçada. Les arquetes amb tapes de 40x40 cm
només s’utilitzaran pel registre del cablejat i en les instal·lacions de degoteig en paviment com arquetes de final de línia
i per instal·lar vàlvules d’aeració.
La tapes seran de fosa dúctil tipus hidràulica, de resistència B-125. Les D-400 estaran ubicades a calçada o en camins
amb transit rodat. Puntualment, en projectes d’urbanització que utilitzen peces de formigó es poden posar tapes de D400, que tenen el canto de 10cm. I permet posar la peça sencera, sense tallar.
Arqueta del comptador d’aigua
La dimensió del pericó del comptador d’aigua de reg vindrà determinada pel cabal sol·licitat en el projecte, i complirà
les normatives vigents de la companyia subministradora (si no es coneix es seguirà les de la Societat General d’Aigües de
Barcelona).
L’interior de l’arqueta estarà impermeabilitzat i lliscat, amb un punt suficient de desaigua. Tindrà els passa murs de
diàmetre definit per la companyia, així com els accessoris d’acoblament.
En general la tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, s’obrirà totalment mitjançant
perns amb tiradors encastats, quedant allisada amb el paviment. La tapa estarà composta per mòduls, serà de fàcil
obertura i tindran la mateixa amplada que l’arqueta i la seva longitud no serà superior a 40-50 centímetres. A fi de
millorar la resistència es poden col·locar per sota de les unions uns reforços d’UPN de 60x30 mil·límetres que puguin ser
extrets, a la fi de que l’arqueta no tingui cap obstacle a l’hora de fer reparacions. També cal fer un repartiment
proporcional de les tapes que formin l’arqueta. No podran superar els 20kg d’esforç. (DETALL 02)
La resistència de la tapa haurà de ser classe B-125 com a mínim, prou resistent a les càrregues que hagin de transitar
damunt seu.
Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica hauran de complir amb les
especificacions tècniques de l’entitat que gestioni la xarxa.
2.5.4

DISTRIBUÏDORS D’AIGUA

En tots els casos les canonades o accessoris que restin ubicats dins de les arquetes quedaran, prenent els seus eixos, 15
centímetres per sobre del fons de graves i totalment alliberats de morter per facilitar el desmuntatge.

Els distribuïdors d’aigua són aquells elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua a les plantes
d’acord amb una pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, broquets giratoris o ramals de degoteig.

Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. aproximadament de la vorada col·locant passa murs que
connectin el pericó amb l’interior del parterre. En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc..., les
arquetes s’ubicaran a l’interior del parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la tapa collat al pericó amb morter
i acabant en bisellat el voltant del pericó per afavorir el creixement vegetal.

Són elements fonamentals de qualsevol instal•lació ja que la seva correcta distribució i agrupació, respectant la seva
pressió de funcionament, determinen una correcta uniformitat del reg i la pluviometria de cada sector. És a dir els litres
que s’aporten en un metre quadrat en una hora, dada força important en la programació del reg.

Tapes
Per la definició de les tapes, caldrà seguir les especificacions concretes de cada ajuntament. Si no ni ha, les tapes seran
de fosa amb frontissa. La tapa ha d’obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de
bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90º. La superfície metàl·lica ha de ser antilliscant. Ha de tenir una
tanca d’un quart de gir per clau i extraïble a 90º, que bloquegi la tapa amb el seu marc i amb un tap de goma per
protegir el pany. (DETALL 08)

L’elecció del tipus de distribuïdor depèn de la tipologia de les plantes a regar:
Gespes i prats: aspersors, difusors, broquets giratoris, en funció de la mida i de la forma dels parterres.
Arbusts i entapissants: degoteig, puntualment es pot plantejar un reg per aspersió.
Arbrat: anelles obertes de degoteig i barbotejadors.
En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, s’haurà d’estudiar el nombre total
de sectors d’aspersió, donat que la suma de tots els temps en que es troben obertes cadascuna de les electrovàlvules
podria superar la franja horària preferent per regar (a partir de les 12h fins a les 6h).
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Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són :
Aspersors comercials estàndard de 2,5 a 3,5 atm.
Difusors estàndard a 2,1 atm
Broquets giratoris a 2,8 atm
Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm
Com a cas excepcional, i prèvia consulta dels serveis tècnics de l’AMB, es podran incloure canyes per facilitar la
distribució de l’aigua de reg a aquelles zones on la vegetació sigui existent i d’una certa alçada i el reg localitzat no sigui
una solució.
Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un mateix sector de reg, només en casos de
similar pluviometria i prèvia acceptació dels serveis tècnics de l’AMB.
2.5.4.1

•
Quan no hi ha un subministrament d’aigua definit, com a limitador, es sectoritzarà el reg de manera que dins
d’un racional nombre i mida dels sectors es demani el cabal més baix possible. A nivell de referència un carrer amb
arbrat viari es sol demanar un comptador de 4 m3, 6 m3 per places i jardins petits i 10 m3 per parcs.
•
En el moment de sectoritzar s’uneixen els emissors que reguen zones amb demandes d’aigua similars (vigilant
les zones d’ombra, punts baixos.. etc) i que estiguin aproximadament en la mateixa cota (+/- 5 m) . no es sobrepassaran
els 5 m de desnivell en un únic sector.
•
Mai s’han d’unir en un mateix sectors emissors de pluviometries diferents (degoteig, difusors, aspersió)
•
Per racionalitzar la instal·lació els cabals dels diferents sectors han de ser el més semblants possibles.
El cabal que demanda cada sector s’obté sumant el cabal que requereixen tots els emissors que s’han agrupat en un
mateix sector a una pressió donada. Quan aquesta dada s’utilitzi per contractar un cabal caldrà deixar un marge de
seguretat. Si es disposa d’un comptador, caldrà verificar que el sector de màxima demana és menor que el cabal
disponible.

BOQUES DE REG
2.5.4.3

Es col·locaran sempre en espais enjardinats. En carrers arbrats sense més vegetació es poc aconsellable, pel cost
important d’instal·lació, la possibilitat de fuites i furts d’aigua i la creixent utilització de camions cisterna amb aigua no
potable.
La rosca de connexió l’hauran de definir els tècnics de l’ajuntament corresponent per unificar amb la resta del municipi
o del parc. Pels parcs de l’AMB, serà de rosca Barcelona de diàmetre 45 mm, juntes en EPDM i rosca interior de 1 1/2'',
equipada amb vàlvula.
Les boques de reg tindran bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc al forn, de color negre.
La connexió a la canonada es farà amb connexió flexible electrosoldada, formada per dos colzes i tub de PE. La
col·locació amb morter, previ replanteig en obra, ha de ser a nivell i recta respecte el paviment. (DETALL 09)
Les boques de reg estaran separades entre elles no més de 50 m de distància, l’esmentada distància no serà
computable, en zones amb dificultats o obstacles, escales i en creuaments de calçada per on circulin vehicles. En zones
sense reg automàtic es separaran 25 m.

REG PER ASPERSIÓ

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb una pluviometria prefixada, idoni
principalment per a superfícies geomètricament bastant regulars, amb una amplitud considerable i de costat superior a
6 m.
Sempre es projectarà el reg amb cobertura total dels aspersors (solapament del 100%). En cas de zones amb vents
freqüents superiors a 3 m/s cal reduir la separació amb els emissors. La distribució no sempre és fàcil en geometries
irregulars, cal garantir que qualsevol punt es mulla com a mínim per dos emissors.
A l’hora de dissenyar el reg amb aspersió, cal preveure que s’ha d’escollir una tovera proporcional a la superfície a regar,
per això, caldrà definir en els plànols i els càlculs la tovera concreta a utilitzar en cada element. En una fulla de càlcul es
relacionaran tots els aspersors per sector, per calcular el volum final del sector a una pressió donada, que evidentment
ha de ser inferior al cabal subministrat pel comptador.
A partir del volum del sector es dimensionarà la xarxa secundaria. La canonada secundaria d’alimentació dels aspersors
estarà preferentment tancada en anella, i serà tota de la mida màxima necessària.

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a 150 m o dos boques de
reg. Si es supera aquesta longitud, o hi han connectades més de dos boques de reg s’augmentarà el diàmetre a 63 mm.
La canonada sempre serà de PEAD amb els accessoris electrosoldats.

Es verificarà que la pressió de sortida de l’escomesa és suficient per compensar els desnivells i les pèrdues de carga de
les canonades en el punt més desfavorable.

Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta serà d’igual diàmetre que la xarxa
primària i es segmentarà amb una vàlvula d‘esfera, ubicada dins del pericó d’obra amb tapa de fosa.

També es verificarà que les pèrdues de carga de l’aspersor més desfavorable, sumades al desnivell, no siguin superiors
al 20% de la pressió de treball de l’aspersor.

Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible d’aquests.

S’utilitzarà, sempre i quan sigui possible, el mateix tipus d’emissor (marca i model) per a tot el projecte, de manera que
es permeti una gestió del manteniment posterior, més fàcil i eficaç. Caldrà l’aprovació dels tècnics de l’AMB de la marca
i model per tal d’unificat també amb la resta del municipi o dels parcs metropolitans del mateix sector.

Es aconsellable tenir boques de reg connectades a la xarxa freàtica i d’altres a la xarxa d’aigua potable. Sempre caldrà
que estiguin convenientment senyalitzades amb un sistema clar i durable (com per exemple una xapa encunyada d’acer
inoxidable). Les boques amb aigua freàtica serveixen per regar i netejar els vials. Les boques connectades a l'aigua
potable són necessàries per les activitats lúdiques que es puguin realitzar en els parcs.
2.5.4.2

DEFINICIÓ DELS SECTORS DE REG

Una vegada seleccionats els emissors, aquests s’han de distribuir per l’espai verd, i cal agrupar els que regaran al mateix
temps. Aquestes agrupacions s’anomenen sectors de reg i van comandades per un mateix capçal i electrovàlvula.
Els sectors es defineixen a partir del cabal disponible i de l’agrupament d’emissors que reguen vegetació amb
necessitats similars d’aigua. A més, cal considerar:

S’utilitzaran aspersors de turbina que portaran sempre una vàlvula anti-drenatge incorporada de fàbrica, especialment
en instal·lacions amb desnivell. Es connectaran amb unió flexible a la canonada secundaria amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada de 25mm) amb juntes
de tefló en les rosques. Hauran de posseir filtre a l'entrada de l'aigua, de manera que les possibles partícules que porta
l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. El filtre haurà de ser de fàcil extracció i neteja. L’aspersor permetrà la reducció del
radi d'abast del 25%.
Es procurarà triar aspersors que generin gotes més grans i s’utilitzaran angles baixos, per reduir el risc de la legionel·la.
L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
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A l’hora de la instal•lació, caldrà vigilar que es faci una perforació de la canonada secundaria amb una broca de corona,
que asseguri un forat de la mida del maneguet (25 mm). Abans de tancar definitivament les canonades caldrà purgar-les
i treure la resta de terra i plàstic que hi pugui haver.
2.5.4.4

A l’hora de la instal·lació amb collarins de toma, caldrà vigilar la perforació del collarí que ha de fer-se amb una broca
que tregui un cercle de la mida del maneguet (20 mm) i no un forat de mida inferior i que deixa restes de plàstic dins de
les canonades.
Abans de tancar les canonades caldrà purgar-les

REG AMB BROQUET GIRATORI
2.5.4.6

El reg amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord a una pluviometria prefixada com a
criteri general. Es procurarà triar elements que generin gotes el més grans possibles, per això s’escollirà preferentment
els broquets giratoris respecte els difusors convencionals. També s’utilitzaran angles baixos, les dos accions per reduir el
risc de la legionel•la.
Aquests emissors poden donar problemes amb aigües de baixa qualitat que tinguin molts sòlids en suspensió, per això
cal preveure un filtre a l’escomesa general. També es poden posar filtres a cada capçal, però això augmenta la dimensió
dels capçals i les arquetes necessàries.

REG PER DEGOTEIG

S’utilitzaran sempre canonades amb degoters autocompensants integrats, amb diàmetres de 16 o 17 mm. Aquest tipus
de reg serà sempre automatitzat amb programadors i la cobertura serà del 100%. Per garantir una bona uniformitat pel
que fa a la separació entre degoters i línies caldrà seguir les recomanacions dels fabricants en funció del cultiu i de la
textura del sòl.
Les canonades amb els degoters integrats seguiran les corbes de nivell.

El reg amb broquets giratoris són recomanables en general en superfícies petites i irregulars i especialment:
•
En parterres amb pendent, donat que disminueixen les escorrenties per la manera en que el broquet deixa
anar l’aigua.
•
En aquelles zones on la pressió sigui condicionant donat que aquest tipus d’emissor giratori permet treballar a
baixa pressió.

La connexió entre la xarxa secundària i la canonada de degoteig es farà mitjançant un collarí o un accessori a pressió
(“fitting”) amb la reducció necessària. Aquestes connexions seran accessibles. Les connexions entre canonades de
degoteig, altres elements o taps finals es faran amb els accessoris específics de la mida corresponent.
En un mateix sector de reg no hi hauran desnivells superiors a 5 m, malgrat els degoters siguin autocompensants, per tal
d’assegurar una correcta distribució de l’aigua, sobretot a l’evacuació de la canonada.

Cal considerar que si s’utilitza aquest sistema, com els emissors tenen una pluviometria baixa, per un mateix cabal es
rega més superfície que amb els difusors, i per tant, no es podrà canviar a difusors sense fer més sectors de reg.

Es col·locarà una vàlvula antisifó en el punt alt per a eliminar l’aire de la instal•lació i una vàlvula de rentat manual
(segons defineixi la D.F.) en el punt baix o final de la instal·lació.
Quan els sectors tinguin tirades llargues de canonada amb un desnivell pronunciat s’intercalaran vàlvules antidrenats
per a reduir i evitar que la canonada es buidi pel punt més baix.

Aquest tipus de reg sempre ha d’estar automatitzat amb programador. En una fulla de càlcul es relacionaran tots els
broquets, per calcular el volum final del sector a una pressió donada, que evidentment ha de ser inferior al cabal
subministrat pel comptador.
S’utilitzaran toveres amb regulador de pressió integrat de fàbrica de 2,8 bar en el peu de l’element, i vàlvula antidrenatge de sèrie incorporada. Cada tovera haurà de posseir filtre a l'entrada, de manera que les possibles partícules
que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. El filtre haurà de ser de fàcil extracció i neteja

Reg per degoteig d’arbrat viari i jardineres
En totes les obres de carrer on es realitza plantació d’arbrat, és obligatòria la instal·lació de reg per degoteig dels arbres.

Es connectaran amb unió flexible a la canonada secundaria amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i un
petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada de 20mm) amb juntes de tefló en les rosques. El
broquet permetrà la reducció del radi d'abast del 25%.

Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal•lació posteriorment, la xarxa secundària del sistema de reg per
degoteig de l’arbrat viari serà sempre de PEBD 40 mm de diàmetre. Cada ramal que surti del sector tindrà una longitud
màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular corrugat de més del doble de diàmetre interior que
el diàmetre de la canonada, preferentment de 125mm. Dita instal•lació discorrerà continua d’arbre a arbre, just per
sota de la capa de formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior de l’escocell, on
s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors.

La distància entre aquests elements serà la necessària per obtenir una cobertura del 100%.
A l’hora de la instal•lació amb collarins de toma, caldrà vigilar que es faci una perforació de la canonada secundaria amb
una broca de corona, que asseguri un forat de la mida del maneguet (20 mm). Abans de tancar definitivament les
canonades caldrà purgar-les i treure la resta de terra i plàstic que hi pugui haver.

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits autocompensants i autonetejants cada 30 cm. de 2,3 l/h
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm. Aproximadament. Cal
vigilar que la corona de reg estigui ben anivellada per assegurar un reg uniforme dins l’escocell i que quedi propera a la
zona radicular, per assegurar que l’aigua arriba bé les arrels. (DETALL 10)

2.5.4.5

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o s’enregistraran en pericons.

REG PER DIFUSIÓ

Actualment aquest sistema no s’utilitza en regs de nova implantació, per tenir una pluviometria molt més alta i
necessitar més sectors per una mateixa superfície.
Normalment s’utilitzen en projectes de remodelació que ja tinguin difusió. Actualment es preferible regar amb broquets
giratoris les superfícies irregulars i/o petites.
Les característiques del reg amb difusor són similars a les anteriors: ha de ser automatitzat, amb cobertura total, vàlvula
anti-drenatge de sèrie, angle prefixat de fàbrica, filtre incorporat, canya de 10cm d’elevació, connexió flexible a la xarxa
secundaria i parmetre la reducció del radi d'abast del 25%.

Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col•locarà una vàlvula d’esfera de ràcord pla del mateix diàmetre que la
canonada dins d’un pericó d’obra pel rentat de la instal·lació. Aquest pericó tindrà el fons formigonat i estarà connectat
al sistema de desguàs amb un tub corrugat amb pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. No
s’utilitzaran dispositius automàtics de rentat. (DETALL 11)
En cas que no es trobi cap embornal a la zona, caldrà col•locar un colze de llautó amb reducció a rosca mascle de 3/4” i
deixar el fons del pericó drenant i amb graves.
En el cas de les jardineres no integrades al paviment o suspeses es pot automatitzar el reg segons el disseny de la
jardinera, però cal fer arribar un tub d’entrada de l’aigua i un de sortida de l’escorrentia. Amb jardineres sempre cal
tenir boques d’acoblament ràpid per assegurar el reg manual.
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Reg per degoteig en parterres d’arbustives i entapissants
El reg per degoteig en parterres és molt interessant per la localització i la baixa pluviometria, que permet regar amb
precisió i estalvi d’aigua en grans superfícies. Actualment la majoria dels parterres es protegeixen amb manta
antiherbes, que facilita el manteniment. (DETALL 13)
El degoteig pot tenir problemes en zones amb rosegadors, si en un projecte és coneguda la incidència de rates o conills,
serà millor optar per regar amb aspersió.

Les canonades de degoters sempre s’estendran seguint el sentit de les corbes de nivell.
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins d’un
pericó de plàstic.

Tot sovint es col·loca la graella de degoteig per sobre de la manta, tapada amb triturat de fusta o escorça de pi. Aquesta
alternativa facilita la localització de les avaries i el manteniment de la graella. D’altre banda la fa molt més accessible als
gossos i al vandalisme. En parterres plans es sens dubte la millor opció.

La instal•lació estarà dotada d’una vàlvula antisifò automàtica que s’ubicarà a tots els punts alts de la instal•lació, dins
de pericó de plàstic. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge (DETALL 12).

En parterres amb pendent, sobretot si és forta, l’aigua llisca per la manta i té menys infiltració. Amb disposicions de
degoters a 50 cm i línies a 50 cm, és possible que hi hagin plantes que pateixen o moren quan estan acabades de
plantar. Si la pendent permet posar triturat de fusta, aquest ajuda a infiltrar. Si la pendent és tan forta que no es pot
posar ni triturat, el millor es col·locar la graella per sota de la manta.

Reg per degoteig en gespa
Encara que és un mal sistema per regar la gespa, (dificulta les feines de manteniment, té una vida útil curta i és difícil
detectar les avaries), si es vol regar amb aigües regenerades amb poca garantia de salubritat, actualment és la única
alternativa.

En talussos en pendent, les canonades amb els degoters es col·locaran paral·leles a les corbes de nivell i la seva
distribució anirà espaiant-se a mesura que es va baixant pel talús, de tal manera que les canonades estaran més juntes a
la part de dalt i més separades a la part de baix, aproximadament un 25 % més de separació en el darrer terç del talús.

S’ha de preveure un substrat de qualitat i bàsicament sorrenc, amb un sistema assegurat de drenatge. La graella de
degoters s’ha d’instal·lar entre 7 i 10 cm de fondària, amb degoters integrats, auto-compensats, amb un tractament
amb làmina física antiarrels, de 2,3 l/h, amb una distribució de les línies i dels degoters segons la textura .

En aquest tipus d’instal·lació es crearà una xarxa secundària a la sortida del capçal, formada per un col·lector d’entrada i
un altre de sortida de polietilè (PE) adient a la mida del capçal i al volum d’aigua circulant.

La graella ha d’estar el més horitzontal possible, i la distribució final dels degoters hi de ser al portell. La pluviometria en
funció del cabal dels degoters, la separació entre aquests i la separació entre línies es pot consultar en la taula de
l’apartat anterior.

Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada amb degoters integrats auto-netejant i auto-compensant de 2,3
l/h, inserits a cada 50 cm com a màxim. La longitud de les línies està en funció de la pendent, el diàmetre, la pressió a
l’inici de les canonades i el cabal del degoter.

Cal considerar que la implantació de la gespa s’ha de fer amb un sistema provisional de reg per aspersió, sobretot si es
fa amb llavors. En el cas d’implantació amb gleves de gespa, es poden col·locar les línies a sota dels pans.

Es recomanen aquestes distàncies de canonada com a màxim, en terreny pla, considerant una pressió al final del lateral
de 5 mca.

En els capçals generals d’aquestes instal·lacions cal preveure un filtratge addicional i un tractament general d’injecció
d’àcid, per allargar la vida de la instal·lació.
2.5.5

PROGRAMACIÓ DEL REG

Serà obligatori instal·lar una xarxa de reg automatitzat, programat i telegestionable, en totes les zones verdes i
plantacions d’arbrat viari, que hagin de ser rebudes pels serveis tècnics de l’AMB. Les instal·lacions de reg per aspersió,
difusió, broquet giratori i degoteig estaran controlades per capçals de reg.
Un capçal és el conjunt d’elements que permeten l’obertura manual o automàtica d’un sector de reg o de tota la
instal·lació, normalment es troben en arquetes enterrades, encara que a vegades es fan instal·lacions verticals en
parets, amb les canonades generales amb col·lectors i una bateria d’electrovàlvules. Els detalls de la construcció dels
capçals es detallen en els plànols.
Quan vagin dins de les arquetes enterrades, s’instal·laran deixant espai suficient per a manipulacions posteriors. Amb
tots els elements i accessoris nets, desmuntables i lliures de morter. S’evitarà posar elements a diverses alçades.
Les línies de degoters estaran separades 20 cm. de les voreres i entre elles entre 30 i 50 cm, en funció del tipus de
plantació, la textura del terreny i el cabal de degoter, quedant soterrades entre 5 i 10 cm, màxim 15 cm. La pluviometria
en funció del cabal dels degoters, la separació entre aquests i la separació entre línies es pot consultar en la següent
taula.

Les arquetes es posaran en llocs visibles, preferiblement sobre paviment tou o terra i fora de la gespa. Es convenient
concentrar dos sectors en una sola arqueta (depenent de la mida de les electrovàlvules i accessoris).
2.5.5.1

CAPÇAL MESTRE

El capçal mestre, que pot tenir by-pass, s’acciona des del programador, i talla l’aigua quan no s’està regant. No tots els
sistemes de telegestió admeten aquesta possibilitat.
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En les instal•lacions realitzades per l’AMB no s’instal•len capçals generals, ja que si es fan accidentalment actuacions
sobre elles, com rases o trencaments, no es detecten fins que el reg no es posa en marxa i per tant es considera que és
millor tenir sempre las canonades de la xarxa general en carrega.
2.5.5.2

Tots els accessoris, tes i colzes, seran de llautó, (a excepció de la clau) i de 10 bar de pressió nominal. Normalment
s’instal·laran dins del pericó, quedant alliberats de morter per facilitar el seu desmuntatge. (DETALL 14).
En cas d’instal·lacions en paret, es farà amb un col·lector i seran fàcilment accessibles i desmuntables.
En les instal·lacions amb broquet giratori cal considerar la possibilitat d’afegir un filtre en el capçal, o un general més
gran per tota la instal·lació.
El nombre de sectors pel reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja horària establerta per aquest tipus de reg que
anirà preferentment des de les 24h fins a les 6h.
CAPÇAL DE REG PER DEGOTEIG

El capçal per sector de reg per degoteig, normalment de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, serà totalment
desmuntable, estarà format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre
metàl·lic de 300µ (micres) o 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide (de 24 ó 9 v,
segons el tipus de comandament elèctric de la instal•lació) amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques, regulador de pressió ajustable metàl·lic o amb dial incorporat a l'electrovàlvula.
El capçal de reg per degoteig incorporarà un manòmetre per controlar la pressió o un punt de pressa de la mateixa.
Tots els accessoris, tes i colzes, seran de llautó (a excepció de la clau), i s’instal·laran dins del pericó, quedant alliberats
de morter per facilitar el seu desmuntatge. (DETALL 15).
2.5.5.4

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del reglament electrotècnic de baixa tensió
i estarà protegida per ICP de 6 A, i diferencial de 40 A amb sensibilitat de 30 mA.

CAPÇAL DE REG PER ASPERSIÓ

El capçal de sector de reg per aspersió, difusió o broquets giratoris, normalment es dissenya de 1´´1/2 de diàmetre
nominal, per cabals al voltant de 5.000-6.000 l/sector. Ha de ser totalment desmuntable. Estarà format per: vàlvula
d'esfera manual de PVC tipus Sandwich de ràcord pla i rosca mascle i una electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide (de 24 ó 9 v, segons el tipus de comandament elèctric de la instal·lació) amb possibilitat d'obertura
manual i drenatge intern i connexions estanques.

2.5.5.3

Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb, connexions estanques de silicona o
similar normalitzada, evitant que la corrent elèctrica no es derivi a terra.

TREBALLS ELÈCTRICS (FINS A 24 V)

La instal·lació elèctrica d’una xarxa de reg automàtic està formada per un programador que controla l’hora de posada
en marxa, els dies de reg, i el temps de reg dels sectors, així com un sistema per fer arribar la senyal a cadascuna de les
electrovàlvules. També es pot donar el cas de programadors autònoms alimentats per piles. Preferentment en noves
instal·lacions s’optarà per alimentació amb cable soterrat.
Les instal·lacions elèctriques es realitzaran dins de tubs corrugats de doble capa, de 90 mm de diàmetre, amb
conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K. Els conductors tindran una secció mínima
d’1’5 mm2. Si es superen els 100 m. de longitud la secció del cable serà augmentada a 2’5 mm2.
El número de conductors seran els necessaris per cada un dels sectors de reg, un pel comú més un 30% de cables de
més de reserva, i sempre dos com a mínim, que passaran per tota la instal·lació.
Les instal·lacions elèctriques seran registrades a través de pericons. No hi pot haver un tram de més de 50 m sense
registre. Es poden utilitzar les mateixes arquetes on resten ubicats els capçals, les claus de pas i passos de calçada. Mai
podran ser utilitzades les arquetes o tubulars d’enllumenat públic.

La ubicació del programador serà dins d’armari de polièster o de xapa, amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge,
proveïts de pany amb clau a definir per la DF o l’Ajuntament.
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric d’enllumenat, sobre un peu de formigó. En
el cas que el peu de formigó no sigui comú es farà un pont amb tubular de 90 mm de diàmetre per sota del paviment,
que connecti els dos armaris.
Si no es disposa d’una escomesa elèctrica, s’efectuarà la contractació d’una específica per al programador de reg per
part de l’instal•lador complint les normatives vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb els tècnics de l’AMB.
En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic capacitatiu de resposta immediata o un sensor
electromagnètic regulable, amb protecció antivandàlica d’acer inoxidable i es col•locarà annex a l’armari del
programador. En casos puntuals aquest model es pot veure modificat en funció del programador emprat pel sistema de
telegestió.
2.5.5.5

PROGRAMADOR

Els programadors s’hauran d’ajustar al nombre d’estacions. Preferentment hauran de ser modulars ampliables, sobretot
en zones verdes o en projectes executats per fases. Tots els equips hauran d’estar dotats de kits de comunicació per la
telegestió.
En el supòsit que la instal•lació de reg no superi els tres sectors i sigui inviable la connexió a la xarxa elèctrica, es podrà
instal•lar un model de programador autònom telegestionat.
La selecció del model definitiu haurà d’estar consensuada pels tècnics de l’AMB i els tècnics municipals.
2.5.5.6

TELEGESTIÓ

Actualment qualsevol nova xarxa de reg ha de contar amb sistemes que permetin telegestionar la totalitat dels punts de
reg, tot introduint sensors meteorològics.
En el mercat hi ha diferents propostes de telegestió, que van canviant i es van actualitzant ràpidament. Normalment en
cada projecte s’utilitzarà el sistema que ja tingui implantat l’ajuntament concret o l’AMB.
Bàsicament consisteixen en programadors elèctrics o a piles, que es comuniquen amb repetidors, elèctrics o solars, i
que finalment envien la informació a un element que es comunica (normalment via mòdem) amb un programa central
que gestiona el reg, incorporant les dades meteorològiques o d’altres.
Atès els importants beneficis en la reducció de mà d’obra i de consum d’aigua que comporta la telegestió, en tots els
nous projectes de reg gestionats per AMB és imprescindible implantar un sistema d’aquests tipus.

2.5.6
2.5.6.1

ALTRES ELEMENTS AMB AIGUA
FONTS

Les fonts de boca han de situar-se el més a prop possible de la xarxa d’aigua de subministrament (preferentment no
més de 15m). Normalment s’exigeix un comptador d’aigua específic per les fonts, que serà el més petit possible.
Puntualment, i prèvia aprovació municipal, es pot utilitzar una escomesa comú. La connexió de les fonts anirà abans de
la clau de les boques de reg, i es protegirà amb una vàlvula antiretorn situada just desprès de la seva connexió. Es pot
considerar la conveniència d’instal·lar un comptador addicional per poder calcular el consum derivat de les fonts d’aigua
potable.

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
SANT VICENÇ DELS HORTS
DESEMBRE 2018
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les canonades de subministrament d’aigua seran el més petites possibles, (20 mm per una o dos fonts) a validar segons
els càlculs hidràulics, i es realitzaran amb PEAD i accessoris electrosoldats.
Al peu de la font hi haurà una arqueta amb una clau de bola, un filtre i un regulador de pressió, adequats a la mida de la
canonada de subministrament. (DETALL 16).
S’estudiarà la pavimentació del peu de la font per evitar entollaments (evitant en un quadrat de 2x2 la utilització de
paviments tous o gespes), amb una reixa que reculli els esquitxos i un drenatge registrable de mida suficient.
En fonts allunyades de la xarxa d’aigua potable de la companyia o quan tinguem varies fonts en sèrie, cal valorar la
conveniència de col·locar una electrovàlvula, comandada pel programador, que renovi l’aigua estancada dins la
canonada, amb una freqüència a definir in situ, assegurant l’adequada cloració del aigua en tot moment. L’aigua pot
abocar-se a la claveguera o aprofitar-se per algun reforç de reg. (DETALL 17).
2.5.6.2

ALTRES SUBMINISTRES

La connexió a la xarxa primària dels lavabos públics es realitzarà com a mínim amb canonada de 32 mm de diàmetre,
sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics. A l’exterior de l’edifici i com a màxim a un metre de distancia,
s’instal•larà una vàlvula dins d’una arqueta, per poder tallar l’aigua. Cal també incorporar un comptador independent.
El subministrament d’aigua potable per concessionaris dels espais públics, com bars, restaurants o altres serveis s’haurà
de preveure amb escomeses pròpies. Si no és possible, caldrà independitzar el subministraments amb comptadors a
l’escomesa o el més a prop possible de la mateixa.

2.5.7
2.5.7.1

S’adjuntaran plànols de detall, a escales adequades, de les seccions de rasa, amb ubicació i diàmetre de la conducció de
reg; i de la resta dels elements: difusors, aspersors, elements de degoteig, preses d’aigua, tronetes i d’altres elements
de registre, incloses el programador i les peces a allotjar al seu interior; troneta per a l’escomesa i comptadors, amb el
detall de l’escomesa i dels comptadors. Cal incloure també el plànol d’esquema de la xarxa de reg.
Pel que fa als espais destinats a parcs i jardins públics, i quan l’abastament d’aigua per al reg sigui un altre que la xarxa
d’aigua potable, caldrà incloure els plànols necessaris per a la completa definició de la captació d’aigua, ja sigui
superficial (elements d’embassament d’aigües plujanes, d’aigües reciclades...) o subterrània (pous). Caldran també els
plànols de les canalitzacions per portar l’aigua a la/les zona/es de reg; de les cambres de bombes, amb inclusió dels
elements d’impulsió, i dels elements necessaris per donar a les aigües captades el tractament adient (filtres i d’altres
tractaments químics) per aconseguir la seva aptitud per al reg.
•
•
•
•

Planta
Situació del punts de reg
Detalls (incloure l’escomesa elèctrica)
Captació i tractament / escomesa

El pressupost es presentarà amb TCQ, a partir del banc de preus específic de l’AMB, on estan definides les principals
partides utilitzades normalment en els projectes d’urbanització.
2.5.7.2

SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ DEL PROJECTE

Per avaluar la coherència del projecte amb el pressupost, caldrà elaborar els ràtios de reg del projecte, diferenciant si es
tracta de projectes d’alineacions de carrer o de superfícies enjardinades. (Annex II):

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REG
REDACCIÓ DEL PROJECTE

Per la redacció del projecte, caldrà calcular les necessitats del reg i el dimensionament de l’escomesa i la xarxa seguint
les directius del present document i la Guia per a la redacció de projectes d’obra civil i espais verds (IT 730.02.A) .
Caldrà definir primerament les superfícies que ocupen les diferents tipologies de plantes:
•
•
•
•

Dades generals del projecte:

arbres en zona enjardinada.
arbres en paviment.
m2 gespa, prat i via verda.
m2 arbusts, enfiladisses i entapissants.

Seguidament s’haurà d’estudiar l’origen de l’aigua, les possibilitats d’escomeses d’aigua no potable i la determinació de
les limitacions de qualitat i de cabal. Cal establir en el projecte el protocol de seguiment de la qualitat de l’aigua
Caldrà justificar les dosis de reg amb un disseny agronòmic a partir de les necessitats i de les condicions del futur
enjardinament, que es complementarà amb un disseny hidràulic de la instal·lació, amb la definició dels sectors,
dimensionat de la xarxa, definició de materials i planificació del reg. També caldrà definir com s’automatitzarà i controla
telemàticament.
Els plànols seran coherents amb les descripcions de la memòria. Es generaran plànols suficients per que la comprensió
dels detalls sigui fàcil. (entre E1:200 i E1:500)
Els detalls dels diferents elements de la xarxa de reg (difusors, aspersors, elements de degoteig, punts de presa d’aigua,
troneres i d’altres elements de registre i de programació) es dibuixaran a una escala adequada per a la seva completa
definició, inclosos marcs i tapes; així com la tronera d’escomeses elèctrica i d’aigua i comptadors.

D’altre banda, per repassar la coherència de tot el projecte, s’adjunta un check-list que permet repassar tots els
documents contractuals, verificant que l’amidament i la descripció dels elements és homogènia en tots ells. (Annex II).

2.5.8
2.5.8.1

SEGUIMENT I RECEPCIÓ DE L’OBRA
SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ D’OBRA

Es refereix a totes aquelles proves necessàries que s'hauran de dur a terme en la xarxa de reg instal·lada per tal de
comprovar la qualitat dels materials, la qualitat en l'execució i la qualitat en el funcionament i seran imprescindibles per
la seva recepció.
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Per a cadascun dels materials instal·lats es demanarà la marca, model i fabricant així com els certificats de qualitat
corresponents, que seran lliurats a la propietat abans de la seva instal•lació a fi de comprovar si gaudeixen de
l'aprovació de la Direcció d'Obra. Una copia dels certificats dels materials realment col•locats es tornaran a lliurar amb
el “As Built”

d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La duració de la prova d’estancament serà de dues (2)
hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula

Es comprovarà en el decurs de l'obra per a cada partida executada:
• Qualitat de les terres i sorra de replè de les rases.
• Profunditat de les rases.
• Comprovació en l'aplec de l'estat dels tubs.
• Comprovació de com s'estan realitzant les juntes amb les peces especials i massissos de formigó.
• Comprovar com s'estan enrasant amb el terreny els aparells.
• Es comprovarà que s’hagi eliminat el formigó de les vorades allí a on van aspersors o difusors, per tal
d’apropar-los al màxim a les mateixes.
• Es verificarà que els forats fets per connectar els maneguets dels aspersors són suficientment grans i que no
queden restes de plàstic a l’interior de les canonades.
• Abans que s'hagin instal•lat la majoria dels aspersors i difusors, es comprovarà el sistema antivandàlic en cas
que ni hagi.

•
•
•
•

V=KxLxD
A on V és la pèrdua total de la prova en litres
L és la longitud del tram objecte de la prova en metres
D és el diàmetre interior en metres
K és un coeficient depenent del material

El contractista a la les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevol que siguin les pèrdues
fixades si aquestes són sobrepassades i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a
l’admissible.
2.5.8.1.3

Prova de cobertura

Entre dos aspersors qualsevol d’un sector de reg , la diferència de pressió no pot ser superior al 20 % i la variació de
cabal serà com a màxim del 10%.

Per comprovar el funcionament del reg per degoteig, cal que el contractista obri el reg mitja hora aprox. abans de la
visita.

Un cop finalitzat el projecte i executada la instal•lació, mitjançant pluviòmetres repartits al llarg del sector, obtindrem
les diferent pluviometries en cada punt mostrejat (Pli) i la pluviometria mitjana.

Es realitzaran els proves hidràuliques de pressió i estanquitat, obligatòries per tota la xarxa primària, i la de cobertura
(opcional a criteri de la DF). L’assoliment de la prova serà certificat per una empresa homologada de control de qualitat,
que expendrà el certificat corresponent:

La disposició dels pluviòmetres serà aleatòria, repartits per tota la superfície a testar, i com a mínim un punt cada 50
m2

2.5.8.1.1

Prova de pressió

Per a la xarxa primària es comprovarà fent el tancament de les vàlvules de cada sector. Abans de començar la prova
s’han de col•locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa deu estar parcialment farcida
deixant les juntes descobertes.
Encara que no és habitual, si cal verificar la xarxa secundària es comprovaran cadascuna de les estacions de reg de
forma individual mantenint la vàlvula de bola i electrovàlvula tancades i posant taps provisionals en els tubs dels
emissors.
S’iniciarà la prova omplint d’aigua la canonada, mantenint-se plena la canonada al menys 2 h. L’omplert de la canonada
es realitzarà deixant oberts tots els element que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant desprès i
successivament de baix a dalt. En el punt més alt, en cas de que no hi sigui, es col•locarà una reixeta de purga per
l’expulsió de l’aire i es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.
Un cop transcorregudes les dos hores, es començarà a fer pujar lentament la pressió, de forma que l’increment de la
mateixa no superi un quilo per cm2 i minut. Un cop obtinguda la pressió desitjada, que serà 1.4 la pressió màxima
estàtica, es deixarà de fer durant trenta minuts. En cas de no conèixer la màxima pressió estàtica, es farà la prova a 8
atm.
La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi un descens superior
a la rel quadrada de la pressió de prova (Kg/cm2) dividit per 5. Quan el descens sigui superior es corregiran els defectes
observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fora necessari algun tub, de forma que a la fi
s’aconsegueixi que el descens no sobrepassi la magnitud indicada.
2.5.8.1.2

Prova d’estancament

Desprès d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió anterior, deurà realitzar-se la d’estancament. La
pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova, i
com a mínim serà de 6 atm. La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que deu subministrar-se al tram de
canonada en prova mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament desprès

Segons la fórmula de Christiansen calcularem el coeficient d’uniformitat.
Cu = 100 (1- ∑ (Pli - Pl mitjana))
i* Pl mitjana
Si la instal•lació ha estat projectada d’acord amb les premisses apuntades, el Cu estarà per sobre del 80 %, encara que
en alguns casos poden considerar-se acceptables valors del 75%
A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra que es consideri
necessària o interessant.
2.5.8.1.4

Altres comprovacions

Es comprovarà el funcionament de les vàlvules i electrovàlvules, una per una, fent-les treballar a les condicions
extremes.
Es comprovarà el funcionament de tots els aspersors i difusors, un per un, deixant-los durant una estona llarga per
veure si es produeixen embassaments.
Es comprovarà exhaustivament cadascun dels programadors: modificant els programes, obrint i tancant manualment
cadascun dels sectors, modificant els temps de reg, etc.
A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra que es consideri
necessària o interessant.
Totes les proves de funcionament aniran a càrrec del Contractista ja que es consideren incloses dins del preus unitaris
del materials i de la instal•lació.
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2.5.8.2

• S'adobaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos).
• Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat.
En cas de regs programats s'efectuaran a la matinada.
• Tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions en l'apartat 4.2.2.
• Es reposaren totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s'efectuaran segons
les especificacions del Plec de Condicions Tècniques.

FINAL D’OBRA

Per tal de rebre la instal•lació de reg serà imprescindible la presentació dels plànols definitiu de la instal·lació o “As
Built”
Caldrà lliurar al personal l’AMB, plànols (en paper i suport informàtic) de finalització d’obres amb llegenda, on quedin
definits tots els elements que composen la instal•lació com poden ser: diàmetre de canonada, marques i models dels
elements instal•lats, mides arquetes, diàmetre i cabal dels comptadors d’aigua, etc.

2.6.2.4

GESPES.
Segons la NTJ 14G.

En el plànol també s’ha de indicar les característiques del programador: marca, model, nº de sectors, i el dibuix de la
delimitació dels sectors de reg amb una breu descripció de cadascun d’ells a la llegenda.
Així mateix en el plànol apareixerà una fotografia del interior de totes les arquetes que tenen elements de reg.
També caldrà lliurar els certificats dels materials emprats i els certificats de les probes de pressió i estanqueïtat .

2.6.2.5

Caldrà lliurar manual d’instruccions, garanties i comandaments corresponents als elements que composen la
instal•lació així com 2 claus d’armaris i tapes d’arquetes i 1 consola de programació per a programadors autònoms.

2.6.3

2.6

2.6.3.1

MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ

RESIDUS

Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s’esmenta a l’apartat 4.1.9. A més de la recollida de nous tipus de residus
que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. El tractament per a aquestes restes seria el mateix
que el referit a l’apartat de Reciclatge de Residus.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
ESCARIFICACIÓ I DESHERBATGE DEL SÒL

Cal seguir la NTJ 14C PART i les especificacions següents:
2.6.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Durant el període d’execució de les obres i fins el lliurament definitiu es realitzaran totes les operacions de
manteniment que requereix per que la zona ajardinada es mantingui en perfecte estat, tant en els arbres existents com
en els de nova plantació.
Es realitzaran inspeccions tècniques de l’estat de l’arbrat. Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o
futures operacions que s’hagin de fer en cada exemplar o grup d’exemplars. A més a més, també poden ajudar a
identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l’inventari tècnic.. S’ha d’efectuar un control
visual de l’arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients
que presenti.
Els arbres existents es protegiran de les obres, tant el tronc com la zona radicular, prevenint qualsevol afectació que les
obres puguin produir. En general no es podran obrir rases, compactar el terreny, ni acopiar materials en la zona de
projecció de la capçada
Els criteris de qualitat a aplicar en l’execució d’aquestes partides seran el que regulen els contractes de manteniment
del sistema de Parcs Metropolitans, vigents en aquest moment i que es troben en el Plec de Condicions Tècniques
General del esmentat Servei.

Si es comprova que el terreny s’ha endurit excessivament, s’ha de fer una aportació de sorra de sílice i de matèria
orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d’adob.
2.6.3.2

Segons la NTJ 14C.
2.6.3.3

2.6.2.1

CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA
ARBRAT.
Segons les NTJ 14 C PART 2 i PART 3.

2.6.2.2

ARBUSTS
-Segons la NTJ 14D.

2.6.2.3

PLANTA VIVAÇ.
• S'entrecavaran amb les freqüències necessària a fi d'evitar l'aflorament de males herbes i obtenir un
desenvolupament vegetatiu òptim.

REG

Segons la NTJ 14C.
El reg automàtic s’ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, les han de determinar els
Serveis Tècnics Municipals del Departament de Parcs i Jardins. Les dosis d’aigua dependran d’una sèrie de factors, com
ara l’espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, s’ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però
de baixa periodicitat.
2.6.3.4

PODA

Segons la NTJ 14C PART:2.
2.6.3.5

2.6.2

FERTILITZACIÓ I ENCOIXINAMENT

SOSTENIMENT ARTIFICIAL

Segons La NTJ 03S, 08B i 08C.
2.6.3.6

RETIRADA D’ELEMENTS MORTS (I/O PERILLOSOS)

Segons la NTJ 14C PART:3.
2.6.3.7

ELIMINACIÓ DE SOQUES

Segons la NTJ 14C PART:3.
S’han de retirar les soques fins a 5 cm per sota de la base del paviment.
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2.6.3.8

REPOSICIÓ DE MARRES.

Segons la NTJ 14C PART:3.
En últim cas qualsevol modificació estarà sota verificació de la Direcció d’Obra.
2.6.3.9

TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Condicions que s’han de complir per a una correcte realització de tractaments fitosanitaris.
Les aplicacions s’han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, en tota la massa vegetal tractada.

Plagues: Davant de l’atac d’una plaga, s’estudiarà el grau d’infecció que hi existeixi, per poder trobar el moment precís
per a la realització d’una aplicació. Es a dir, algunes plagues és necessari combatre-les ràpidament, però també és cert
que altres és possible que es puguin controlar sota l’efecte de la fauna útil.
Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l’època més favorable per al tractament de les males herbes.
No obstant això depèn de l’espècie que s’hagi de controlar, i del moment de desenvolupament en què es vulgui
eliminar.
Totes les plantes adventícies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i disseminen les llavors.

En el cas de tractar amb fungicides s’han de realitzar dos tractaments com a mínim, fins la complerta eliminació de la
malaltia.

Requisits que ha de complir el personal aplicador
Segons l’ordre del DARP del 4 de març 97, a partir de l’any 97, tot el personal aplicador de productes fitosanitaris i
responsables, han d’aprovar un curs de nivell bàsic per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons.

S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal manera que en alguns casos
caldrà eliminar l’espècie vegetal. Per una part perquè pot constituir un foc d’infecció per a la resta de plantes, i per altra
part per qüestions de rendibilitat econòmica.

En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha de portar la roba i el
material de protecció que correspongui per aquest tipus de feina(caretes, guants, botes, impermeable, etc.).

En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s’ha de respectar els terminis de seguretat dels productes. Per tal fi s’ha
d’indicar al ciutadà de la fumigació feta.
Després de la realització d’un tractament no s’ha de regar la zona fumigada. Excepte en l’aplicació de productes
granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del nivell del sòl.
L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiqui els productes fitosanitaris utilitzats en cada
espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els terminis de seguretat.
S’indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per
observar si l’aplicació realitzada ha sigut efectiva.

Maquinària d’aplicació
Per l’elecció de la maquinaria s’ha de tenir en compte les característiques del producte fitosanitari. Es a dir, en el cas de
què s’hagin d’aplicar de forma sòlida, s’utilitzaran espolsadores. I si s’ha de tractar en estat líquid, s’aplicarà amb
polvoritzadores.
El tipus d’espolsadores i de polvoritzadores a utilitzar variarà depenen de l’espècie vegetal a tracta, de la superfície
afectada, de les característiques de la zona, del temps d’aplicació, de la freqüència d’aplicació, i sobretot de les
molèsties que pugui ocasionar al ciutadà. Ja què molts tractaments s’han d’efectuar a la via pública.
El manteniment de la maquinaria de fumigació es primordial per a una correcte aplicació, sobretot els broquets en el
cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer varia la forma i la uniformitat de les gotes.

S’ha d’efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu desconeixement “in situ”, s’ha
de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent, per a l’obtenció d’un diagnòstic correcte.

Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinaria ha estar degudament regulada. Aquest control s’ha de realitzar
periòdicament. Tot el material destinat a aplicacions de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En el cas de la utilització
d’herbicides, s’aplicaran amb una maquinaria destinada només per aquesta classe de producte.

Atenent a l’agent causant del problema,. s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control. Per a l’elecció del mateix
s’ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. per aquest motiu primer s’estudiarà el
mètode de control cultural(eliminació de parts afectades, restricció de regs en els casos de problemes amb fongs, etc.).
En segon lloc el mètode de control biològic, i com a últim el mètode de control químic.

El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així en el cas dels fungicides es
recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb pressió entre 5-10 bars. Els insecticides com són productes més
problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars.

Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt més ample, que els curatius. Els
quals només s’aplicaran en el moment que es detecti una població suficient d’individus o aparegui els primers
símptomes d’una malaltia.

Els herbicides segons la seva forma d’acció es recomana:
• Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars.
• Sistèmics: polvorització gota mitjana. Pressió 2 bars.
• Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars.

Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l’apartat corresponent .
Moment de la realització del tractament
Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de certs fongs. Per aquest motiu és
recomanable la realització de tractaments preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment
adequat. Es a dir, quan es reuneixen les condicions favorables per la proliferació del fong.
Quan s’observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre’l, ja què en aquesta fase és més sensible. En
aquest cas s’ha de tractar amb productes curatius.

Quan s’ha d’aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s’instal·larà una campana protectora, i s’utilitzarà
una pressió baixa.
Realització del tractament
S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin sèriament afectades per l’agent causant, i que amb el
tractament no milloraran el seu estat . Abans d’aplicar el producte el personal ha de seguir les recomanacions inscrites
en l’etiqueta.
El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat. No s’ha de fumar, ni beure, ni menjar durant la
manipulació de productes fitosanitaris.
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Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions climàtiques:

Legislació Estatal

En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora del matí i al capvespre.

Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l’ús d’herbicides hormonals (BOE 17/10/73).

Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà d’esquena per evitar que el
producte caigui sobre el fumigador.

Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre(BOE 19/12/75).

Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què pugui ocórrer aquesta situació.
Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al capvespre, tal i com s’esmentava
anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on s’estigui desenvolupant aquesta feina, fins el temps que el producte
s’hagi secat en la superfície del vegetal.
Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la superfície vegetal. En canvi els que
siguin sistèmics, s’han de realitzar amb un volum d’aigua adequat, per a què la superfície del sòl quedi suficientment
mullada.
Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb deteniment la incompatibilitat
entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, es realitzarà una prova.
Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del tractament anterior, es rentarà
tot el material utilitzat en l’aplicació(dipòsit, mànegues, polvoritzadors, eines de preparació, etc.).
Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut utilitzat en la preparació i aplicació
del producte. Les aigües procedents de la neteja es llançaran directament a la claveguera, mai en zones on es pugui
contaminar cursos d’aigua.
El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els envasos buits dels productes
fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la legislació, per aquest tipus de residus.
2.6.4

Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79).
Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació,
Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 24/1/84).
Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació,
Comercialització i Utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85).
Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris que
continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directives 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les
Comunitats Europees (BOE 1/3/86).
Ordre del M.A.P.A. d’11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de residus de plaguicides en productes
vegetals (BOE 21/3/87).
Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i Utilització de productes
fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de la Directiva 79/117/CEE del Consell de les
Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions.
Ordre del M.A.P.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris que
contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89).

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Les despeses generades en concepte de manteniment al llarg de l’execució de l’obra i durant el període de garantia es
consideren incloses en les despeses generals del projecte i no generaran un abonament per aquest concepte, excepte
en el cas que explícitament quedi reflexat a les partides d’obra.
No serà objecte d’abonament la reposició de marres que es trobin en període de garantia. Tampoc en las que s’hagi
detectat una deficiència del manteniment d’acord amb el present document o en PPTP associat a l’obra.
En el cas que es demostri fefaentment que la responsabilitat de la mortalitat es per causes alienes al contractista es
certificaran les reposicions, es mesurarà i abonarà pels preus estipulats en el projecte inicial.
2.6.5

Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el Comerç, i l’Ús dels productes
fitosanitaris (BOE 11/10/76).

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Plec de Condicions Tècniques vigents per a la contractació del Servei de Manteniment Integral del Sistema de Parcs
Metropolitans
Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la Diputació de Barcelona
NTJ 14C, Part 2: Manteniment de l’arbrat. Poda, 1998.
NTJ 14C, Part 3: Manteniment de l’arbrat. Altres operacions, 1999.
NTJ 06R: Material de construcció i complementari. Roll tornejat impregnat. RTI, 1996.
NTJ 03S: Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat, 1999.

Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s’implanta el Programa Nacional de Vigilància de Residus de
productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90).
Ordre del M.A.P.A. d’1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i Utilització de certs productes
fitosanitaris (BOE 12/2/91).
Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la
Fabricació, Comercialització, i Utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91).
Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de
capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides (BOE 15/3/94).
Reial Decret 443/1994 d’11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per la Fabricació,
Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94).
Legislació de la Generalitat de Catalunya
Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i Distribuïdors de Productes i
Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de
14/6/85).
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Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial d’Establiments i
Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88).
Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses actualment
inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa
l’Ordre de 30 de setembre de 1988 del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca (DOGC nº 1225 de 29/11/1989).
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.
Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació de
productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 18/3/97).
Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, repartint-se la seva
gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC 23/6/97).
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4.1 AMIDAMENTS

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

Data: 11/12/18
01
00
01
01

Pàg.:

1

AMIDAMENTS
7

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
ENDERROCS

K216CC01
Num.

m2

Text

Enderroc de paret de bloc de formigó existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.
Tipus

1
2

[C]

[D]

[E]

1,000
2,000

23,500
5,300

3,700
3,700

[F]

Num.

m2

Text

9

1

[C]

[D]

23,500

5,300

[E]

K216CC03
Num.

m2

Text

Tipus

2
3
4
5

[F]

Num.

m

Text

Num.

[D]

[E]

4,000
1,000
4,000
2,000
1,000

5,000
2,500
3,000
2,000
5,500

2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

1

u

K21JCC12

u

13

K21JD111

u

14

K21JB111

u

[D]

23,500

5,000

[E]

2,000
2,000

5,000

Arrencada de tota la instal·lació de distribució d'aigua, tubs, accessoris i aixetes existents, amb mitjans manuals
i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
1,000

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,000

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21JL04A

u

16

TOTAL Fórmula

K21GCC13

u

3,000

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Arrencada de tota la instal·lació elèctrica, tubs, cables, accessoris, mecanismes, caixes, quadres i elements
existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

K21GCC14

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb vidre existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

Arrencada de tota la instal·lació de il·luminació i enllumenat d'emergència existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

117,500
17

u

58,000

Desmuntatge de reixa i ancoratges exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE

K21ACC06

TOTAL Fórmula

117,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

[F]

47,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

23,500

[F]

23,500
5,500

[E]

TOTAL Fórmula

23,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

Enderroc de solera i paviment existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.
Tipus

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

15

Num.

Tipus

123,200

TOTAL AMIDAMENT
m2

K21BCC11

6,000

Arrencada de reixa metàl·lica de simple torsió existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE
12

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

3,000

Arrencada de full i bastiment de finestra amb porticons exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL Fórmula

56,000
7,000
33,600
11,200
15,400

23,500

K219CC22

Text

2

Enderroc de cornisa existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor.

1

5

m

1

TOTAL Fórmula

124,550

TOTAL AMIDAMENT
K215CC04

K21BCC10

124,550 C#*D#*E#*F#

[C]

Arrencada de full i bastiment de porta exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE

Enderroc d'envà existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió
o contenidor.

1

4

u

126,170

TOTAL AMIDAMENT
3

K21ACC09

TOTAL Fórmula

Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

u

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

10

K215CC21

K21ACC08

2

Arrencada de full i bastiment de porta interior existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

86,950 C#*D#*E#*F#
39,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

u

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
8

1

K21ACC07

Data: 11/12/18

1,000

6,000
18
EUR

K21GCC15

u

Arrencada de tota la instal·lació de comunicació i dades existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

3

AMIDAMENTS
1

AMIDAMENT DIRECTE
19

K21DCC16

u

K168CC01

u

AMIDAMENT DIRECTE
K168CC02

K4C9CC19
Num.

m2

u

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

23,500

3,700

[F]

AMIDAMENT DIRECTE
4

TOTAL Fórmula

1,000

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

1,000

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur de bloc amb puntal metàl·lic i tauló, fins a creació de contraforts
i talús.

Text

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
K166CC03

K166CC04

u

1,000

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir estructura existent, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

86,950 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
22

K21ZCC20
Num.
1

m

Tipus

laterals mur bloc

[C]

[D]

2,000

4,000

[E]

[F]

K21D3362
Num.
1

m

Text

Tipus

reixes exitents

K2183501

[C]

[D]

5,000

5,000

[E]

m2

K2194421

m2

K4C91510

[F]

1

E222CC03

m3

TOTAL Fórmula

25,000

5,000

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m2

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
MOVIMENT DE TERRES

8,000

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE
26

01
00
02

25,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
25

TOTAL Fórmula

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de
15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
24

Obra
Capítol
Titol 3

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

23

Num.

3

Tipus

50x90

4

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
AMIDAMENT DIRECTE

Text

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, amb
mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

1

1,000

5

60x90

6

1,000

7

95x95

8
9

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
00
01
03

1,000

86,950

Tall en mur de bloc de formigó, per a poder enderrocar edifici.

Text

4

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans manuals.
S'inclou el tapat posterior.

Desmuntatge de lona i ancoratges existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.
3

21

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals.
S'inclou el tapat posterior.

Enderroc de la xarxa de sanejament de l'edifici existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.
2

K21BCC18

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
20

Data: 11/12/18

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

40x80 R1

10
11

Subtotal

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000
4,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,300
7,700
8,300
7,700
8,300
20,600
13,700
5,000
2,300

0,950
0,500
0,500
0,600
0,600
0,950
0,950
0,400
0,400

1,050
1,000
1,000
1,000
1,000
1,050
1,050
0,900
0,900

S

TOTAL Fórmula

34,414
15,400
16,600
13,860
9,960
20,549
13,666
1,800
0,828
127,077

12

TOTAL AMIDAMENT
2

EUR

E2213422

m3

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

127,077

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 11/12/18

Text

Tipus

edifici

[C]

[D]

Pàg.:

[E]

500,000

[F]

0,400

5

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Num.

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1

200,000 C#*D#*E#*F#

2 Pilons A1-B1-D1
2 Pilons B2
3 2 Pilons A3-B3-D3 A5-B5-D5
4 2 Pilons B4
5 2 Pilons B6-D6 A7-B7
2

TOTAL AMIDAMENT
3

E225R00F
Num.

m2

200,000

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

6,000
2,000
12,000
2,000
8,000

7,250
8,250
10,250
11,250
9,250

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

m

Tipus

Façana NO

m

500,000

[C]

[D]

1,000

31,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Num.

31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

01
00
03
01

Text

Escapçat de piló de formigó armat, de 45 cm de diàmetre, mitjançant picat del formigó del cap del piló que no
reuneix les característiques mecàniques necessàries, amb compressor amb martell pneumàtic. Inclús neteja i
càrrega mecànica de la runa procedent de l'escapçat sobre camió o contenidor.
Inclou: Escapçada. Doblegat d'armadures. Neteja i càrrega mecànica de la runa procedent de l'escapçat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Tipus

Pilons

E3F5CC01

m3

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ESTRUCTURA
FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES

2

Num.

U

Text

Desplaçament, muntatge, desmuntatge i retirada de l'obra d'equip complet de perforació, per a la realització de
pilons barrinat i formigonat per tub central de barrina, CPI-8, a una distància de fins a 50 km. Inclús p/p de
desplaçament del personal especialitzat.
Inclou: Transport a l'obra. Muntatge de l'equip. Desmuntatge de l'equip. Retirada de l'equip>.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1
2

[F]

5

Text

Tipus

2

CPI080

m

Dau formigó - protecció acer

E3FBCC01

kg

TOTAL Fórmula
Num.
2
3

TOTAL AMIDAMENT

0,950

[F]

1,000

4

Formació de piló de fonamentació de formigó armat de 45 cm de diàmetre, per a grup de pilons CPI-8 segons
NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense entibació i posterior formigonat
continu en sec per bombament a través del fust de l'útil de perforació del piló. Realitzat amb formigó
HA-25/F/12/IIa fabricat en central, i abocament des de camió a bomba estacionària, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 7,5 kg/m. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i
transport, instal·lació, muntatge i desmuntatge d'equip mecànic.
Inclou: Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots. Barrinat de terres. Extracció de la barrina
simultàniament amb la posta en obra del formigó. Col·locació de l'armadura en el formigó fresc. Neteja i retirada
de sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en
un metre per la formació del bulb.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud, presa en el terreny abans de formigonar, de l'estaca realment
executada segons especificacions de Projecte, des de la punta fins a la cara inferior de l'encep, sense incloure
l'excés de formigó consumit sobre el volum teòric corresponent al diàmetre nominal de l'estaca.
EUR

5
6
7
8
9

Text

28,500

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000
5,000

2,300
0,360

0,950
0,300

0,950
0,660

E385CC02

m3

31,136 C#*D#*E#*F#
0,356 C#*D#*E#*F#
31,492

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000
6,000
6,000
9,000
9,000
9,000
9,000

8,000
8,000
8,000
12,000
4,000
5,000
8,000
12,000

3,830
3,110
6,540
3,820
3,830
3,110
6,540
3,820

0,888
0,880
0,880
1,578
0,888
2,466
0,888
1,578

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en encep. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.
Tipus

TIPO 1_Long - sup 12mm
TIPO 1_Long - inf 12mm
TIPO 1_Estrep Horitzontal 12mm
TIPO 1_Estrep Vertical 16mm
TIPO 2_Long - sup 12mm
TIPO 2_Long - inf 20mm
TIPO 2_Estrep Horitzontal 12mm
TIPO 2_Estrep Vertical 16mm

TOTAL Fórmula

28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

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

1,000

30,000

[E]

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot per a formació d'encep.
Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1

CPI001

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

[C]

31,000
4

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

CPI200

Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa
filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres

Text

279,500

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

500,000

1D5A1240

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

TOTAL Fórmula

3

4

TOTAL Fórmula

43,500
16,500
123,000
22,500
74,000
TOTAL AMIDAMENT

1

6

TOTAL Fórmula

163,250
131,366
276,250
434,013
122,437
345,117
418,141
651,020

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

2.541,594

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb des de camió per a formació
de biga entre sabates. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 11/12/18

Tipus

50x90

2
3

canvi nivell
4 60x90
5
6
7

canvi nivell
95x95

8
9

40x80 R1

10

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

7,700
8,300
0,900
7,700
8,300
0,900
20,600
13,700
5,000
2,300

0,500
0,500
0,500
0,600
0,600
0,600
0,950
0,950
0,400
0,400

0,900
0,900
0,660
0,900
0,900
0,660
0,950
0,950
0,800
0,800

7

AMIDAMENTS
38

TOTAL Fórmula

13,860
14,940
0,891
12,474
8,964
0,713
18,592
12,364
1,600
0,736

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
8,000
8,000
7,000
4,000
4,000
2,000
3,000
58,000
58,000
4,000
3,000
3,000
2,000
28,000
28,000
12,000
6,000
8,000
4,000
10,000
5,000
8,000
8,000
4,000
3,000
3,000
69,000
69,000
12,000
8,000
3,000
10,000
8,000
4,000
5,000
46,000
46,000

39
40

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

41
42

dim. 25
Estreps

43
44
45
47

dim.10
dim. 12
49 dim.16
48
50
51

TOTAL AMIDAMENT

Data: 11/12/18

52

85,134

dim. 20
dim. 25

53

7

E38BCC02

Num.

Text

kg

54

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i
doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0,000
6,000
6,000
2,000
2,000
25,000
12,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,000
3,000
57,000
3,000
57,000
3,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000

0,000
5,500
5,000
5,500
5,000
2,400
2,400
3,300
6,700
9,300
4,450
7,150
9,800
3,790
7,780
9,300
4,310
7,880
9,900
4,000
6,050
2,800
4,120
2,200
3,500
3,300
6,700
9,300
4,270
7,150
9,650
3,790
7,780
9,300
4,140

0,000
1,578
1,578
0,888
0,888
0,395
0,395
0,620
0,620
0,620
0,888
0,888
0,888
1,578
1,578
1,578
2,466
2,466
2,466
3,853
3,853
0,620
0,620
0,620
0,620
0,620
0,620
0,620
0,888
0,888
0,888
1,578
1,578
1,578
2,466

Estreps - dim.10

55
57

dim. 10
dim. 12
59 dim. 16
60 dim. 20
61 Estreps - dim.10
58

TOTAL Fórmula

62
1

R1- 40x80
2 Long - dim.16
3
4

dim. 12

5
6

Estreps - dim. 8

7
9

dim. 10

10
11
12

dim. 12

13
14
15

dim. 16

16
17
18

dim. 20

19
20
21

dim. 25

22
23

Estreps

24
25
26
28

dim. 10

29
30
31

dim. 12

32
33
34

dim. 16

35
36
37

dim. 20

0,000
52,074
47,340
9,768
8,880
23,700
11,376
24,552
49,848
69,192
47,419
76,190
104,429
71,767
147,322
176,105
127,542
233,185
292,961
92,472
209,796
296,856
22,990
233,244
19,530
16,368
33,232
46,128
37,918
63,492
85,692
47,845
98,215
117,403
81,674

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

64

dim. 10

65
66

dim.16

67
68

dim. 20

69
70
71
72
73
74
75

Estreps - dim.10

76
78
79

dim.10
dim.16

80
81

dim.20

82
83
84
85

Estreps - dim.10

86

4,000
4,000
4,000
3,000
56,000
3,000
56,000
3,000
9,300
9,800
9,300
9,800
9,800
4,000
6,000
2,800
2,200
10,000
10,400
10,400
10,000
3,000
2,100
10,150
9,300
10,500
9,250
10,600
9,400
10,150
5,400
5,500
4,650
4,600
3,800
2,650
10,150
10,500
3,300
10,600
10,150
4,800
5,850
3,800
2,650

7,880
9,750
5,850
3,650
3,000
4,320
2,250
3,600
0,620
0,888
1,578
1,578
2,466
3,853
3,853
0,620
0,620
0,620
0,888
1,578
2,466
0,620
0,620
0,620
0,620
1,578
1,578
2,466
2,466
2,466
2,466
2,466
2,466
2,466
0,620
0,620
0,620
1,578
1,578
2,466
2,466
2,466
2,466
0,620
0,620

Pàg.:
2,466
2,466
2,466
3,853
0,620
0,620
0,620
0,620

TOTAL AMIDAMENT
8

E3FDCC07
Num.
1

m2

Text

Tipus

enceps

3
4

Dau formigó - protecció acer

6
7

Subtotal

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

7.287,186

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, bigues de trava i murets.

2

5

155,457
192,348
115,409
84,381
208,320
16,070
156,240
13,392
46,128
69,619
102,728
61,858
96,667
30,824
69,354
100,688
79,112
24,800
27,706
49,234
49,320
52,080
36,456
75,516
34,596
132,552
58,386
261,396
115,902
200,239
106,531
54,252
34,401
34,031
162,564
113,367
75,516
132,552
15,622
261,396
200,239
47,347
72,131
108,376
75,578

S

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000
8,000
7,000
4,000
5,000
5,000

2,300
0,950
2,300
0,950
0,360
0,300

0,950
0,950
0,950
0,950
0,300
0,300

2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000

TOTAL Fórmula

34,960
14,440
30,590
3,610
1,080
0,900
85,580

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
EUR

8

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
9

Data: 11/12/18

50x90

4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
-4,000
1,000
-3,000
1,000
1,000

10
11
12

canvi nivell
60x90

13
14
15

canvi nivell
95x95

16
17
18
19

40x80 R1

20
21

Subtotal

7,700
8,300
0,900
7,700
8,300
0,900
20,600
2,300
13,700
2,300
5,000
2,300

0,900
0,900
0,660
0,900
0,900
0,660
0,950
0,950
0,950
0,950
0,800
0,800

Pàg.:
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

S
TOTAL AMIDAMENT

9

E3C5CC03

Num.

m3

Text

55,440
59,760
3,564
41,580
29,880
2,376
39,140
-17,480
26,030
-13,110
8,000
3,680
238,860

9

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

AMIDAMENTS
2

Mur B
Mur C
4 Murets

[C]

[D]

[E]

1,000

484,400

0,180

0,250
0,250
0,250

0,660
1,040
0,660

TOTAL AMIDAMENT
13

E32BCC04

Num.
1
2
3
4
6
7
9
10
12

TOTAL Fórmula

13
1

19,200
6,800
3,200

Pàg.:

5

324,440

[F]

1,000
1,000
5,000

3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba per a formació de llosa
de fonamentació. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Tipus

Data: 11/12/18

kg

Text

25,959

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en mur de
contenció H<3 m. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.
Tipus

Arm Horitzontal 12mm
Biga coronació 12mm
Estreps Biga 8mm
Arm Vertical 12mm
Arm Horitzontal 12mm
Arm Vertical 12mm
Arm Horitzontal 12mm
Arm Vertical 12mm
Arm Horitzontal 12mm
Arm Vertical 12mm

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
10,000

10,000
2,000
232,000
232,000
4,000
96,000
6,000
34,000
4,000
16,000

46,540
46,540
1,000
3,350
19,200
2,000
6,800
1,450
3,200
1,300

0,888
0,888
0,395
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888

TOTAL AMIDAMENT

Num.

kg

Text

1
2

mermas
4 SUP. dim 8 c/20
5
6

EHM011A

m²

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en llosa
de fonamentació. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte.
Tipus

INF. dim 8 c/20

7
8
11

Arm Long
12 Estreps

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
0,100
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
464,000

20,000
20,000
90,000
44,000
88,000
47,000
45,000
92,700
0,860

0,400
0,400
2,000
2,000
2,850
3,150
3,050

484,400
484,400
0,395
0,395
0,395
0,395
0,395
0,888
0,222

TOTAL Fórmula

3.875,200
387,520
284,400
34,760
99,066
58,480
54,214
329,270
88,587

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

Num.
1

TOTAL AMIDAMENT

Text

MUR TIPUS A

3

[C]

1,000
2,000
1,000
1,000

MUR TIPUS B
MUR TIPUS C

[D]

m2

[F]

28,400
9,400
19,300
7,000

1,900
1,900
0,700
1,100

Num.
1

Text

Mur A

m3

53,960
35,720
13,510
7,700

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

110,890

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
15

E325CC04

TOTAL Fórmula

5.211,497

AMIDAMENT DIRECTE
12

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

3.399,582

[E]

TOTAL AMIDAMENT
E3CDD100

826,550
165,310
91,640
1.380,307
136,397
340,992
72,461
87,557
113,664
184,704

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura
llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 18 usos, per a formació de
mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p de
col·locació de passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per
a la seva estabilitat; aplicació de líquid desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i
segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del
líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Tipus

2
4

11

TOTAL Fórmula

87,192
14

E3CBCC03

3,168 C#*D#*E#*F#
1,768 C#*D#*E#*F#
2,640 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

87,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

10

5,000

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba per a formació de mur
de contenció H<3 m. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

46,540

0,250

1,580

TOTAL Fórmula

18,383 C#*D#*E#*F#
EUR

EHM011B

m²

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de passamurs
per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat;
aplicació de líquid desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i segellat dels junts no
estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del
líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 11/12/18

Text

Tipus

MUR TIPUS A

[C]

[D]

1,000
2,000
1,000
1,000
10,000

2
3

MUR TIPUS B
4 MUR TIPUS C
5 MURET

Pàg.:

[E]

[F]

28,400
9,400
19,300
7,000
3,300

1,900
1,900
0,700
1,100
0,700

TOTAL AMIDAMENT
16

E3Z1CC05

Num.

m2

11

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

53,960
35,720
13,510
7,700
23,100

Tipus

[C]

[D]

[E]

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

2

E44ZCC02

Num.
1

TOTAL Fórmula

2
1
2

Encepats
50x90

15,000
4,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3
4

60x90

5
6

95x95

7
8

R1

9

2,300
7,700
8,300
7,700
8,300
20,600
13,700
5,000
2,300

0,950
0,500
0,500
0,600
0,600
0,950
0,950
0,400
0,400

32,775
15,400
16,600
13,860
9,960
19,570
13,015
2,000
0,920

TOTAL AMIDAMENT
17

E31DCC06

m2

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

3

E44ZCC01

Num.

Text

u

1,000

Num.

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA D'ACER

HEB-120

[D]

[E]

[F]

u

4

18,000

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada per una placa de
300x400 mm i gruix 12 mm i altra de 250x350 i gruix 10mm (segons detall), i muntatge sobre 4 perns d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de
neteja i preparació de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció anticorrosiva a les rosques i
extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Tipus

IPE-200

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EAS010

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

HEB-120

2

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

4
5

EUR

HEB-160

TOTAL Fórmula

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

8,000

kg

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i
gruix 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 55 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant
del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Tipus

[C]

14,000
4,000

Text

3
1

Tipus

Encofrat per enceps i bigues de trava amb tauler fenòlic, per a deixar el formigó vist

01
00
03
03

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada per una placa de
350x350 mm i gruix 12 mm i altra de 300x300 i gruix 10mm (segons detall), i muntatge sobre 4 perns d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 65 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de
neteja i preparació de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció anticorrosiva a les rosques i
extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

HEB-180
HEB-160

E44ZCC03

12

9,000

TOTAL AMIDAMENT

1

1

Text

124,100

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

u

133,990

[F]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de capa
de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Text

Data: 11/12/18

8,000

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en
taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que
han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p
de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Tipus

[C]

[D]

[E]

6,000
1,000
1,000
1,000
4,000

2,940
2,580
3,240
3,900
2,580

26,700
26,700
26,700
26,700
42,600

[F]

TOTAL Fórmula

470,988
68,886
86,508
104,130
439,632

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

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
6
7

Data: 11/12/18

HEB-180
IPE -200

14,000
4,000
4,000

8
9

Subtotal
11 XAPES IPE-200. e:10mm
Subtotal

51,200
22,400
22,400

S
8,000
8,000

12
13

3,900
2,580
3,240

Pàg.:

0,430
0,550

0,010
0,010

7.850,000
7.850,000

S

14
15

c'1 - d'1
b'1
17 Subtotal

2,000
1,000

16

4,000
4,000

1,200
2,000

20,000
20,000

S

18

TOTAL AMIDAMENT
5

EAV010

Num.

kg

Text

13

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
192,000 C#*D#*E#*F#
160,000 C#*D#*E#*F#
352,000 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS
32

2.795,520
231,168
290,304
4.487,136
270,040
345,400
615,440

[C]

[D]

[E]

a_ HEB-180 + BIGA 240x760

33
34

b_ HEB-180 + BIGA 240x300

35
36

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

0,280
0,280
0,280
0,280

0,200
0,120
0,150
0,120

157,000
157,000
157,000
157,000

6,000

0,140

0,140

78,500

S

38
39

S
TOTAL AMIDAMENT

6

EHX005

m²

5.454,576

[F]

Pàg.:

37

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i
muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior
de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en
que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús
p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació.
Inclos perforació per ancoratge (segons detall).
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Tipus

Data: 11/12/18

Num.
1

Text

HEB-160

2
3
5

5,000
2,000

4,500
6,500

42,600
42,600

Formació de llosa mixta de 12 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa grecada,
de 1,00 mm d'espessor, 60 mm d'altura de perfil i 220 mm d'intereix, i formigó armat realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia total de 6,2 kg/m²; i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Inclús p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de xapa
d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de les xapes i rematades; apuntalament en
les zones on sigui necessari segons dades del fabricant, i agent filmogen per enduriment de formigons i morters.
Tot això donat suport sobre estructura metàl·lica no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig. Muntatge de les xapes. Apuntalament, si fos necessari. Fixació de les xapes i resolució dels
suports. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la superfície d'acabat. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Tipus

ALTELL

[C]

[D]

1,000

23,000

[E]

[F]

HEB-100

6

4,000
2,000

0,400
1,000

20,400
20,400

7

8,000
8,000
7,000
7,000
14,000
14,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
9,000
9,000
15,000
12,000
3,000
5,000
5,000
9,000
9,000

0,300
0,300
0,150
0,160
0,150
0,160
0,300
0,300
0,150
0,160
0,150
0,160
0,450
0,450
0,150
0,080
0,140
0,600
0,600
0,150
0,140

0,200
0,250
0,200
0,200
0,100
0,100
0,200
0,250
0,200
0,200
0,100
0,100
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,250
0,200
0,200

S

8
9

DET.01 _ pilar IPE

10
11
12
13
14
15

DET.02_ pilar HEB-160

16
17
18
19
20
21

DET.03a_ pilar HEB-180

22
23
24
25
26

DET.03b_ pilar HEB-180

27
28
29
30

S

78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
157,000
157,000
78,500
78,500
78,500
157,000
157,000
94,200
78,500

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

958,500
553,800
1.512,300
32,640
40,800
73,440

S

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#*
9,232 C#*D#*E#*F#
9,232 SUMSUBTOT

8,792
5,275
6,594
5,275
25,936

2.404,181

TOTAL AMIDAMENT
1

14

37,680
47,100
16,485
17,584
16,485
17,584
18,840
23,550
7,065
7,536
2,355
2,512
127,170
127,170
35,325
15,072
6,594
94,200
117,750
25,434
19,782
783,273

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#*
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
EUR

7

E7D6CC04

Num.
1
2
3
4
5
6
7

m2

Text

Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció pneumàtica de morter
ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o
vermiculita, fins a formar un gruix mínim de 20 mm i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen
l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.
Tipus

HEB 180
HEB 160
HEB 120
HEB 100
IPE 200 + PLATABANDAS
HEB 160
DIM.20

[C]

[D]

1,063
0,944
0,707
0,650
0,640
0,944
0,063

54,600
10,320
27,360
3,600
23,280
35,500
17,600

[E]

E7D6CC05

m2

[F]

TOTAL Fórmula

58,040
9,742
19,344
2,340
14,899
33,512
1,109
TOTAL AMIDAMENT

8

23,000

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

138,986

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen
l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
5
7

Data: 11/12/18

Text

Tipus

HEB-180
HEB-160
HEB-120
HEB-100
DIM.20
Subtotal

[C]

[D]

1,063
0,944
0,707
0,650
0,063

54,600
10,320
27,360
3,600
17,600

[E]

Pàg.:

[F]

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

58,040
9,742
19,344
2,340
1,109
90,575

S

15

Num.

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1

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

200x760
200x240 (x2)
3 180x880
4 120x880
5 200x760
2

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
8,000
6,000
6,000
5,000

4,300
4,300
4,300
4,300
4,300

0,200
0,200
0,180
0,120
0,200

0,760
0,240
0,880
0,880
0,760

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT
E7D6CC06

Num.

m2

E433CC02

Tipus

1

IPE 200 + PLATABANDAS
HEB-160
3 Subtotal
2

[C]

[D]

0,640
0,944

23,280
35,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14,899 C#*D#*E#*F#
33,512 C#*D#*E#*F#
48,411 SUMSUBTOT

S

Num.

TOTAL AMIDAMENT
E4DC1D00
Num.
1

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Text

Tipus

cantell forjat llosa col·laborant

2

[C]

[D]

[E]

3,000
1,500

2,000
2,000

0,150
0,150

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

01
00
03
04

E433CC01

m3

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

14,998

Text

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe
resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb
la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls,
entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en
taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació provisional de la
biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les
majors dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

240x760

2

3,000
5,000
2,000
4,000
3,000

9,300
6,700
2,600
11,600
8,900

0,240
0,240
0,240
0,240
0,240

0,760
0,760
0,300
0,880
0,880

3

TOTAL Fórmula

4

240x 300
240x880

5

0,900 C#*D#*E#*F#
0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

3,268
1,651
4,087
2,724
3,268

TOTAL Fórmula

48,411
1

10

m3

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 2500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen
l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Text

TOTAL Fórmula

90,575
2

9

16

1,350

3

E43SCC03

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE FUSTA

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de longitud, per aplicacions estructurals,
classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN
351-1. Inclús talls, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i
reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació provisional de la
biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les
majors dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Num.
1

EUR

Text

COB INF

m2

5,089
6,110
0,374
9,800
5,639

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

27,012

Subministrament i muntatge de forjat de panell contralaminat de fusta (CLT) de superfície mitjana major de 6 m²,
de 180 mm d'espessor, format per set capes de taules de fusta, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid,
amb capes successives perpendiculars entre si i disposició transversal de les taules en les capes exteriors,
acabat superficial qualitat vista per a habitatges en la cara inferior, de fusta d'avet roig (Picea abies), classe de
servei 1 i 2, segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica 0,13 W/(mK),
densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 20, contingut
d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%), classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de 12500 N/mm², amb
tractament superficial hidrofugant, transparent; desolidarització amb banda resilient de cautxú EPDM extrudit, de
5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada, fijada con grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant panells
encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb
revestiment de crom i segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura
de polièster; resolució de trobades, mitjançant segellat exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu
acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació
d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de panells amb cargols de cap
rodó, d'acer galvanitzat. Inclús talls, entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels
elements de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Col·locació de la banda desolidaritzadora. Preparació dels panells per a la
seva descàrrega. Col·locació i fixació provisional dels planells. Aplomat i anivellació. Execució de les unions.
Fixació definitiva dels panells. Resolució de trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir forats. Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la descàrrega del panell, per mitjà d'eslingues.
Tipus

[C]

[D]

1,000

230,190

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

230,190 C#*D#*E#*F#
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
2

Data: 11/12/18

COB SUP

1,000

Pàg.:

17

AMIDAMENTS
11

247,000 C#*D#*E#*F#

247,000

12

TOTAL AMIDAMENT
K216CC04

u

coberta sobre sala polivalent
perimetre

13,700
13,700
8,500

13

477,190

14

4

Data: 11/12/18

Subtotal

8,500
2,000
2,000

Pàg.:
116,450
13,700
8,500
138,650

0,500
0,500

S
TOTAL AMIDAMENT

01
00
04
01
01

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
COBERTES
COBERTA GRAVES

E511CC05

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 8 cm de gruix, col·locat
sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE

6

E43QCC07

Num.

m

Text

Tipus

2

Num.

m2

Text

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3

Subtotal

5
1

coberta sobre aules

23,500
8,600

2
3

Subtotal
4 coberta sobre despatxos
Subtotal
coberta sobre sala polivalent
8 Subtotal

152,750
25,800
178,550
104,650
13,500
118,150
116,450
116,450

S

5
6

6,500
3,000

9,100
5,000

11,500
2,700

13,700

8,500

S

7

S
TOTAL AMIDAMENT

2

E7C29451

m2

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

6

Subtotal

8

Subtotal

7

E8J9CC09
Num.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir

m

m2

Text

Tipus

1

4

Subtotal

E776CC03

m2

Execució de solera inclinada de formada per tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0,, col·locat amb fixacions mecàniques sobre llates de
fusta de pi de diferents alçades per crear les pendents, col·locades cada 30 cm.

1

Text

7
8

413,150

10
11

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de
polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir. S'inclou la part proporcional de tractament de punts
singulars, trobades amb paraments verticals, racons i cantonades.
Tipus

coberta sobre aules

2
3

perimetre

4
5
6

Subtotal
coberta sobre despatxos
perimetre

9
10

Subtotal

[D]

23,500
8,600
23,500
9,000

6,500
3,000
2,000
2,000

9,100
5,000
13,500
11,500

11,500
2,700
2,000
2,000

[E]

0,500
0,500

S

7
8

[C]

S

0,500
0,500

[F]

Subtotal

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
EUR

[C]

19,000
9,500
14,500

13
15

Subtotal

[D]

[E]

[F]

E5ZDW24H

2,000

S

Num.
1
2

Text

m

TOTAL Fórmula

6,500
23,500
9,500
39,500
12,500
14,500
3,500
5,000
9,500
10,000
55,000
19,000
19,000
14,500
52,500
TOTAL AMIDAMENT

8

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

167,000

S

12

TOTAL Fórmula

152,750
25,800
23,500
9,000
211,050
104,650
13,500
13,500
11,500
143,150

2,000
2,000

12,500
14,500
3,500
5,000
9,500
10,000

6

14
Num.

14,000
9,500

S

9

4

2,000
2,000

47,000
19,000
66,000
25,000
29,000
54,000
28,000
19,000
47,000

6,500
23,500
9,500

2

413,150

AMIDAMENT DIRECTE

12,500
14,500

TOTAL Fórmula

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat.MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn de 200º amb color RAL a
escollir, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons plànols de detall.

5

E5Z2CC06

2,000
2,000

[F]

S

3

3

23,500
9,500

[E]

TOTAL AMIDAMENT

413,150

AMIDAMENT DIRECTE

[D]

S

7
9

[C]

S

4

TOTAL Fórmula

413,150

Ampit de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, col·locat
clavat sobre forjat pe retorn de teles.

1

E7A24M0L

492,850

20,000
5

1

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

Formació d'obertura en biga de fusta per a pas de les instal·lacions.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

18

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

147,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i
segellat
Tipus

[C]

6,500
23,500

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,500 C#*D#*E#*F#
23,500 C#*D#*E#*F#
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

3
4

9,500
Subtotal

12,500
14,500
3,500
5,000
9,500
10,000

6
7
8
9
10

Subtotal

S

12

19,000
9,500
14,500

13
14
15

9,500
39,500
12,500
14,500
3,500
5,000
9,500
10,000
55,000
19,000
19,000
14,500
52,500

S

5

11

Pàg.:

Subtotal

2,000

S
TOTAL AMIDAMENT

9

E7B451J0
Num.

m2

Text

19

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

AMIDAMENTS
3

Tipus

[C]

[D]

413,150

2,000

[E]

14

EB71COB01

AMIDAMENT DIRECTE
15

EB71COB02

Num.

Text

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE

3

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

TOTAL Fórmula

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

E5ZFQS00

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

Text

[C]

[D]

1,000
1,000

14,600
9,200

[E]

E5Z15M20

m2

[F]

Façana SE
2 Façana NE

Text

E5ZJCC13

Num.
1
2

Text

m

[C]

19,000
24,000

[D]

[E]

23,800

[F]

[C]

[D]

5,000

9,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2

E7C29451

m2

19,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
EUR

E776CC03

m2

45,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE

3

TOTAL Fórmula

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

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, per a protecció de ampit i voladís de
coberta de fusta laminada, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. S'inclou la barrera de vapor i
separadora.
Tipus

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà
Tipus

14,600 C#*D#*E#*F#
9,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
COBERTES
COBERTA SALA INSTAL·LACIONS

TOTAL Fórmula
1

1

1,000

7,000

Banda de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de
malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada com a separador de parets de bloc de formigó.
Tipus

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota
la impermeabilització

01
00
04
01
02

Num.
Num.

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1
E776CC12

Formació de filada amb dues peces bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de
ciment pòrtland amb filler calcari, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 per a la cara interior

6,000

3,000
2,000
2,000

3

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
17

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques

2

12

m

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

u

E51ZCC01

826,300

2,000
2,000
2,000

2

E5ZHADP4

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre sala polivalent i despatxos formada per: Cable
d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements
protector, segons UNE_EN 795/A1 i als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat.

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització

1

11

u

1,000

TOTAL Fórmula

16

u

53,000

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre aules formada per: Cable d'acer inoxidable 316,
de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1,
fixat als terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN
795/A1 i als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat.

826,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E5ZFCC11

u

20

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

147,000

[F]

Pàg.:

10,000

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

1

10

Data: 11/12/18

45,000

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de
polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir. S'inclou la part proporcional de tractament de punts
singulars, trobades amb paraments verticals, racons i cantonades.

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1
2

perimetre

3

[C]

[D]

5,000
5,000
9,000

9,000
2,000
2,000

[E]

Pàg.:

[F]

E7B451J0
Num.

m2

Text

Tipus

m2

[C]

[D]

5,000

9,000

[E]

[F]

2,000

12

Num.

m

Text

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques

TOTAL Fórmula

90,000 C#*D#*E#*F#

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
00
04
02

Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

[C]

[D]

[E]

E618562N

m2

45,000

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6
Tipus

perimetre

5,000
9,000

2

[F]

Num.

Text

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
Tipus

1

TOTAL Fórmula

C

Façana NO
3 Gelosia Façana NO
4 Façana SE

10,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000

5

TOTAL AMIDAMENT

28,000

6
7

7

E9362866

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

8
9
10

AMIDAMENT DIRECTE

45,000

11

Façana SO

12

8

EB71COB03

u

1,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

2
1

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

E9U21AAD

E5ZH5DJ4

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta formada per: Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i
als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1 i tesat.

13
14
15

Façana NE
Pati Instal·lacions

16

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
-1,000
1,000
-3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000

Longitud
28,400
21,500
14,600
4,300
2,600
13,500
0,600
1,200
14,000
12,000
1,000
1,200
9,200
4,400
8,200

Alçada
3,850
2,200
1,900
0,800
1,900
2,200
5,050
3,000
1,000
2,000
3,800
3,000
3,800
2,400
2,400

[F]

u

E618452N

m2

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització
Num.

AMIDAMENT DIRECTE
E5ZFQS00

u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota
la impermeabilització

2

Text

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
Tipus

C
Façana SO

3
4

AMIDAMENT DIRECTE

265,170

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud
7,000
9,000
2,600

Alçada
2,400
1,200
1,900

[F]

TOTAL Fórmula

1,000
1

10

1,000

5

Façana SE
Subtotal

S

16,800
10,800
4,940
32,540

6

11

E545UCC04

u

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

1,000
2

E5ZFCC11

TOTAL Fórmula

109,340
-47,300
27,740
-10,320
4,940
29,700
3,030
3,600
14,000
24,000
3,800
7,200
34,960
21,120
39,360

TOTAL AMIDAMENT
AMIDAMENT DIRECTE
9

22

90,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

73,000

TOTAL AMIDAMENT
E9C32324

Data: 11/12/18

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

1

5

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

21

Formació de coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6
mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat
tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre estructura d'acer galvanitzat de secció 60 x 80 x 3 mm segons
plànol, acabat pintat. S'inclou part proporcional de remats amb xapa d'acer prelacada segons plànols de detall.

EUR

TOTAL AMIDAMENT
3

E618CC02

m2

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

32,540

Paret de tancament d'una cara vista de 12 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x120x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1

C

2

Façana NO
3 Gelosia Façana NO
4
5

Façana NE

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
-1,000
-3,000
1,000

Longitud
27,500
21,500
4,000
9,200

Alçada
4,500
2,200
1,400
4,500

Pàg.:

[F]

23

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

123,750
-47,300
-16,800
41,400

4

E692CC03

Num.

m2

Text

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

8

E6183K1N
Num.

2

101,050

Gelosia formada per peces de bloc foradat de morter ciment tumbats, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locació amb morter mixt amb ciment
blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc 1:1:7.
Tipus

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

Longitud
21,500

Alçada
2,200

[F]

m2

Text

9

2

C
Façana NO

Tipus

1
2
3

47,300

4

5

E61ZCC15
Num.

u

Text

Ancoratge tipus GEOANC o equivalent d'acer inoxidable, format per a dues peces on la peça en forma de
omega va cargolada als pilars metàl·lics per a subjecció i estabillització de la façana.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5
6
7

TOTAL Fórmula

8
1
2

pilars façana NO
paret despatxos

7,000
3,000

E6185M6N

Num.

m2

Text

C

2

Divisòries aules
3 Divisòria sala-magatzem
4 Divisòria sala installacions-despatxos
5 Divisòria magatzem-lavabos
6
7

Divisòria quarto neteja-despatxos
8 Quarto neteja
9 Divisòria dispensari-despatx

10

100,000

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
6,800
8,500
4,500
4,500
5,000
5,500
2,000
4,500

Alçada
2,400
3,800
3,800
2,400
2,400
4,700
4,700
4,700

[F]

Num.

Text

Divisòria lavabos-magatzem

2
3

Quarto Rack

4
5

Quarto ACS

6
7

Quadre elèctric

Longitud
5,000

Alçada
4,700

Tipus

m

Num.

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

2
4

7
9

14

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

4,500
2,000
2,000
2,500
2,600
1,000
2,000

4,700
4,700
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

12
13

TOTAL Fórmula

21,150
18,800
4,800
6,000
6,240
4,800
4,800

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

Tipus

C
Façana NO
Façana SE

6

161,240

[F]

23,500

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

3,200
2,200
1,600
2,400
1,600
1,600
2,400
1,600

[E]

[F]

Façana SO
Façana NE
Subtotal
Divisòria sala-magatzem
Divisòria sala installacions-despatxos
Divisòria quarto neteja-despatxos
Quarto neteja
Divisòria dispensari-despatx
Subtotal

TOTAL Fórmula

3,200
2,200
1,600
2,400
1,600
1,600
2,400
3,200
18,200

1,000

[C]

[D]

Unitats
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

Longitud
28,400
23,000
14,000
3,000
14,000
13,000
9,600

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

8,500
4,500
5,500
2,000
4,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

85,200
23,000
14,000
3,000
14,000
13,000
19,200
171,400
8,500
4,500
5,500
2,000
4,500
25,000

S

S

16

TOTAL AMIDAMENT
12

E4E854EF

m

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

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3

5

Tipus

[E]

23,500 C#*D#*E#*F#

Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x150 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:3

3

11

[D]

Text

1

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
[C]

m

TOTAL Fórmula

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:3

Tancament ACS
Tancament QGE
Porta Rack
Porta sala-magatzem
Porta sala-lavabos
Porta quarto neteja
Porta armari BIE
Portes lavabos

E4E865EF

15
1

m

Text

E4E754EF

10

m2

Unitats
1,000

[F]

AMIDAMENT DIRECTE
11

TOTAL Fórmula

32,640
32,300
17,100
10,800
12,000
25,850
9,400
21,150

TOTAL AMIDAMENT
E6184L6N

[E]

TOTAL AMIDAMENT

8

7

[D]

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
Tipus

1

[C]

70,000 C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#

10,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

6

C

TOTAL Fórmula

47,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Paret divisòria per a revestir de 13 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x130x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

Passadís

E4E765EF

24

66,590

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

Data: 11/12/18

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

196,400

Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

25

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

10

AMIDAMENT DIRECTE
13

E4EZ3000
Num.

kg

Text

1,000
Subtotal

1

2

P

[C]

[D]

[E]

196,400
18,200
5,000

4,000
2,000

0,395
0,620

[F]

17

TOTAL Fórmula

310,312 C#*D#*E#*F#
22,568 C#*D#*E#*F#
16,644 PERORIGEN(

E618CC07
Num.

m

Text

TOTAL AMIDAMENT

C

E4EZ72C4
Num.

m3

Text

C

2

cercols
3 llindes

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000

Longitud
196,400
18,200

Alçada
0,200
0,200

Ample
0,200
0,200

E4BP1110
Num.

u

Text

18

TOTAL Fórmula

7,856 C#*D#*E#*F#
0,728 C#*D#*E#*F#

E4Z23FA1

Num.

m

2
3

C
Façana NO
Façana SE

4
5
6
7
8
9
10

Façana SO

11
12
13
14

Façana NE
Subtotal

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
-3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

Longitud
28,400
14,600
4,300
2,600
13,500
0,600
1,200
14,000
12,000
1,000
1,200
9,200

U/m
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

[F]

C

Façana NO
3 Façana SE
4
5
6

TOTAL Fórmula

7
8

56,800
29,200
-25,800
5,200
27,000
1,200
2,400
28,000
24,000
2,000
4,800
18,400
173,200

S

9

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

10

Façana SO

11
12
13
14

Façana NE
Pati Instal·lacions

15
16

Subtotal
Divisòries aules
19 Divisòria sala-magatzem
20 Divisòria sala installacions-despatxos
21 Divisòria magatzem-lavabos

TOTAL AMIDAMENT
E618CC05

Num.

Text

1
2
3

22

Façana NO
Façana SE

5

Façana SO

7
8
9

Façana NE

Divisòria quarto neteja-despatxos
Quarto neteja
25 Divisòria dispensari-despatx
26 Subtotal
24

173,200

Formació de pilar dins de paret, armant i massissant peces de bloc de morter de ciment foradat llis, de cara
vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:8.
Tipus

C

4
6

m

Unitats
3,000
12,000

Unitats
2,000
1,000

Alçada
2,200
3,800

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Unitats
9,000
8,000
2,000
2,000
3,000
3,000
1,000
2,000

Alçada
3,200
2,000
3,800
5,000
0,500
2,000
3,000
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

28,800
16,000
7,600
10,000
1,500
6,000
3,000
4,000

EUR

E4Z23AA1

Num.

Text

1
2

58,800

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
-3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000

Longitud
28,400
14,600
4,300
2,600
13,500
0,600
1,200
14,000
12,000
1,000
1,200
9,200
4,400
8,200

Alçada
3,850
1,900
0,800
1,900
2,200
5,050
3,000
1,000
2,000
3,800
3,000
3,800
2,400
2,400

separacio
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

6,800
8,500
4,500
4,500
5,000
5,500
2,000
4,500

2,400
3,800
3,800
2,400
2,400
4,700
4,700
4,700

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

S

5

Façana SE
Façana SO

TOTAL Fórmula

182,233
46,233
-17,200
8,233
49,500
5,050
6,000
23,333
40,000
6,333
12,000
58,267
35,200
65,600
520,782
54,400
53,833
28,500
18,000
20,000
43,083
15,667
35,250
268,733

C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
SUMSUBTOT
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
SUMSUBTOT

789,515

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb
platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm de secció, col·locada amb el mateix
morter de la paret
Tipus

C
Façana NO

3
4

m

TOTAL Fórmula

13,200 C#*D#*E#*F#
45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
19

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

[F]

S

18

23

16

[E]

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm d'amplària, amb
platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm de secció, col·locada amb el mateix
morter de la paret

2

8,584

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Tipus

1

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT
15

[C]

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, col·locat manualment
Tipus

1

3

349,524

89,200

Folrat de pilar metàl·lic amb peces de bloc de morter de ciment foradat llis, de cara vista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, tallades. Col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8.
Tipus

1

26

12,300 C#*D#*E#*F#
89,200 SUMSUBTOT

4,100

TOTAL AMIDAMENT

2

14

3,000

S

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment
Tipus

cercols
llindes
3 cercols

11

1,000

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
27,500
4,000
2,600
7,000

Alçada
4,500
1,400
1,900
2,400

separacio
0,600
0,600
0,600
0,600

TOTAL Fórmula

206,250
9,333
8,233
28,000

C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

6
7

Façana NE
8 Subtotal
10 Quarto Rack
Quarto ACS

13
14

Quadre elèctric
15 Passadís
16 Divisòria lavabos-magatzem
17
18

1,000
1,000

9,000
9,200

1,200
4,500

0,600
0,600

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000

2,000
2,500
2,600
1,000
2,000
5,000
4,500
2,000

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
4,700
4,700
4,700

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

S

11
12

Pàg.:

Subtotal

S

18,000
69,000
338,816
8,000
10,000
10,400
8,000
8,000
39,167
35,250
31,333
150,150

19

27

AMIDAMENTS

C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
SUMSUBTOT
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
C#*D#*(E#/F#)
SUMSUBTOT
C#*D#*(E#/F#)

20

E66ECC06

Num.

m2

Num.

Text

Tipus

1
2
3
4
5
6
7
8

C
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D1.6
D1.7
D1.8

9

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
9,000
5,400
4,600
4,600
2,300
3,500
2,600
2,000

Alçada
3,000
3,600
4,500
3,600
2,200
4,500
4,500
1,600
TOTAL AMIDAMENT

21

E66ECC07

m2

Text

Tipus

1
2

C
D1.5

[F]

E66ECC08

m2

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

23

E652CC10

Num.
1

[E]

Unitats
1,000

Longitud
13,600

Alçada
2,200

[F]

28

m2

Text

24

29,920

Mampara envà de dos vidres continus model ST-200 serie TREBE o equivalent, de 2400/3000 mm d'alçada,
capacitat d'absorció en alçada +-16 mm, gruix de l'envà de 100 mm, amb doble vidre 5+5 mm amb index de
reducció sonora de 42 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel Grade (B-02) de
27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a suports verticals cada 50mm.
Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02) de 58x20mm amb mecanitzats per a passos
elèctrics i doble cremallera longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes
metàl·liques (Grapes) per al clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per
nivellador telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir diferencies
en altura de fins a 150mm. L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en
totes les zones de recolzament de panells o perfils. Sobre aquesta estructura es munten perfils d'alumini
anoditzat mate de 19x100mm amb
doble obertura per al muntatge de vidres i sobre el paviment un perfil guia de 19x100mm. Ambdos perfils
inclouen un sistema de pestanya de fixació ràpida per a les gomes de subjeció dels vidres laminars de seguritat
5+5mm. També inclou un sistema de nivellació amb suports calibrats per a un perfecte anivellat dels vidres
laminars. La unió vertical dels vidres laminars de seguritat 5+5 mm amb cantell polit, es realitza per mitjà cinta
adhesiva transparent de 1,5x6 mm creant una unió ràpida i neta dels mateixos. Desmontables completa i
independentment de tots els components. Disseny denominat Mampara lineal.
1,000

Envà de plaques de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat tipus KNAUF
AQUAPANEL INDOOR o equivalent, format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus AQUAPANEL o equivalent a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Tipus

divisòria lavabos D3.1

E8L9CC09
Num.
1
2

m

Text

[C]

[D]

[E]

1,000

3,000

2,400

[F]

7,200

Formació de llinda de planxa d'acer soldada en forma de L d'1 mm de gruix, , col·locada amb fixacions
mecàniques, i segellat sobre forjat de fusta.
Tipus

façana est sobre coberta
façana SO

E7J5129A
Num.

Text

1
2

m

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#

15,000
12,000

27,000

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Tipus

C
Façana NO

TOTAL Fórmula

7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
25

TOTAL Fórmula

29,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

119,410

Mampara envà cec amb panell interior perforat acústic tècnic model ST-300 serie TREBE o equivalent. de
2400/3000 mm d'alçada, modulació horitzontal de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en alçada +-24 mm, gruix
de l'envà de 100 mm, classificació al foc B-2-d0, amb llana de roca interior amb una reducció sonora de 46 dB,
format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel Grade (B-02) de
27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a suports verticals cada 50mm.
Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02) de 58x20mm amb mecanitzats per a passos
elèctrics i doble cremallera longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes
metàl·liques (Grapes) per al clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per
nivellador telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir diferencies
en altura de fins a 150mm. Provista de ferramentes metàl·liques (Grapa horitzontal) per a subjeció dels suports
horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en totes les zones de
EUR

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

27,000
19,440
20,700
16,560
5,060
15,750
11,700
3,200

[C]

TOTAL AMIDAMENT

488,966

Mampara envà cec model ST-300 serie TREBE o equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada, modulació horitzontal
de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en alçada +-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm, classificació al foc
B-2-d0, amb llana de roca interior amb una reducció sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel Grade (B-02) de
27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a suports verticals cada 50mm.
Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02) de 58x20mm amb mecanitzats per a passos
elèctrics i doble cremallera longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes
metàl·liques (Grapes) per al clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per
nivellador telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir diferencies
en altura de fins a 150mm. Provista de ferramentes metàl·liques (Grapa horitzontal) per a subjeció dels suports
horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en totes les zones de
recolzament de panells o perfils. Els panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) revestits per
ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, responent a requisits de la Norma
Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells forman
una càmera interior de 62 mm, que permet varies instal·lacions. Desmontables completa i independentment de
tots els components. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció
en tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre
la seva posició inicial, deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.

Pàg.:

recolzament de panells o perfils. Els panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) revestits per
ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, responent a requisits de la Norma
Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells forman
una càmera interior de 62 mm, que permet varies instal·lacions. Desmontables completa i independentment de
tots els components. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció
en tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense
perdre la seva posició inicial, deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.
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TOTAL AMIDAMENT

Data: 11/12/18

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

Unitats
2,000

Alçada
3,200

[F]

TOTAL Fórmula

6,400 C#*D#*E#*F#
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
3
4

Data: 11/12/18

Façana SE
Subtotal

1,000

2,000

Pàg.:

29

AMIDAMENTS
1

4,000 C#*D#*E#*F#
10,400 SUMSUBTOT

2,000

S

Façana NO

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

2
3

TOTAL AMIDAMENT

Data: 11/12/18

NE

4

10,400

5

SO

6

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
00
04
03

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

E7C9R8I4EA97

Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
-3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000

Longitud
28,400
14,600
4,300
2,600
13,500
0,600
1,200
14,000
12,000
1,000
1,200
9,200
4,400
8,200

Alçada
3,850
1,900
0,800
1,900
2,200
5,050
3,000
1,000
2,000
3,800
3,000
3,800
2,400
2,400

3,000
1,000
1,000

3,200
2,000
9,100

0,600
0,800
0,800

[F]

3

C
Façana NO
Façana SE

4
5
6
7
8
9
10

Façana SO

11
12
13
14

Façana NE
Pati Instal·lacions

15
16
17
18
19
20

Subtotal
LR1
LR3
LR4
Subtotal

109,340
27,740
-10,320
4,940
29,700
3,030
3,600
14,000
24,000
3,800
7,200
34,960
21,120
39,360
312,470
5,760
1,600
7,280
14,640

S

S

21

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

E7882202

m2

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
PAVIMENTS

E7BC37B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

2

E225AR70
Num.

m3

Text

Text

Tipus

1
2

1

Façana NO
NE
3 SO
2

[C]

[D]

[E]

3

E7A24M0L

m2

1,000
1,000
1,000

31,000
10,500
10,500

1,500
1,500
1,500

4

TOTAL AMIDAMENT

E5Z1CC02

E9DCCC01

Num.

E7743281

m2

m2

m2

Text

6

E9U381CY

1

Text

dispensari

2
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3
4

EUR

179,000

470,000

Formació de solera aïllada amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 18 cm de
gruix mitjà
470,000

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tipus

perruqueria

m

TOTAL Fórmula

112,500 C#*D#*E#*F#
66,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

27,500
23,000

9,000
9,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

247,500 C#*D#*E#*F#
207,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

78,000

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

0,300
0,700

[F]

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

2

Num.

3

375,000
95,000

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

46,500 C#*D#*E#*F#
15,750 C#*D#*E#*F#
15,750 C#*D#*E#*F#

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

327,110

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Tipus

470,000

Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

1
Num.

104,000

AMIDAMENT DIRECTE

5
TOTAL AMIDAMENT
2

01
00
04
04

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

TOTAL Fórmula

1
2

46,500
15,500
15,750
5,250
15,750
5,250

30

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft ref. 58538 de la serie Edificació Tècnica de ROCKWOOL , col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

1

1,500
0,500
1,500
0,500
1,500
0,500
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
1

31,000
31,000
10,500
10,500
10,500
10,500

Pàg.:

454,500

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Tipus

[C]

3,200
9,000
5,000
3,500

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,200
9,000
5,000
3,500

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

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

5
6

2,000
4,500
5,000
7,000
4,500
1,700
4,500
2,000
13,500
8,500

despatx

7
8

aules
9 magatzem
10
11

instal·lacions

12
13

sala polivalent

14

Pàg.:
2,000
4,500
5,000
35,000
9,000
3,400
18,000
4,000
13,500
8,500

5,000
2,000
2,000
4,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT
7

E9JE9200
Num.

m2

Text

Tipus

1

123,600

[C]

[D]

2,200
1,000

2,700
2,000

[E]

[F]

Num.

m2

Tipus

1
2

E8K4CC02
Num.

m

[C]

[D]

2,200
1,000

2,700
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EAF7CC03

u

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

4

EAF7CC04

u

5

EAF7CC13

u

3

TOTAL AMIDAMENT

01
00
04
05
01

6

EAF7CC05

u

EAF7CC06

u

EAF7CC07

u

43,000

9

EAF7CC09

u

1

EAF7CC10

u

u

3,000

F2. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents/fixa d'alumini lacat color a escollir per la
DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4360 X
EUR

EAF7CC14

u

2,000

1,000

1,000

F9'. Subministrament i col·locació de fusteria fixes i oscil·lobatent d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4360 X 2200 mm.
amb la distribució segons plànol de detall de fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EAF7CC02

u

F1. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4320 X 800 mm.
amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries.S'inclou mecanismes per
obertura amb barra allargadora i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EAF7CC08

1,000

F9. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4360 X 2200 mm.
amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

F7. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 6285 X 2200 mm.
amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries.S'inclou conjunt de tiradors de
tub d'acer inoxidable, pany per a clau mestrejada, mecanisme retenedor.
AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
FUSTERIA D'ALUMINI

3,000

F6 i F8. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla d'alumini lacat color a escollir per la DF,
amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 2030 X 2220
mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt de
tiradors de tub d'acer inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

F5. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes i oscil·lobatents/praticables d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 7930X 1960 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. S'inclou doble compàs per quan s'obren les fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

7

3,000

F4'. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir per la DF,
amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 3000 X 1400
mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou mecanismes per
obertura amb barra allargadora i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

29,000 C#*D#*E#*F#
9,500 C#*D#*E#*F#
4,500 C#*D#*E#*F#

29,000
9,500
4,500

2

32

F4. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir per la DF,
amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4360 X 1400
mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou mecanismes per
obertura amb barra allargadora i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

7,940

[F]

Pàg.:

F3. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries batents/fixes/oscil·lobatents d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4260 X 2960 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. S'inclou doble compàs per quan s'obren les fusteries.
AMIDAMENT DIRECTE

5,940 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra nacional acabat tall de fleix de 3 cm de gruix, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

3

7,940

TOTAL AMIDAMENT
9

AMIDAMENT DIRECTE

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir

Text

Data: 11/12/18
2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries.

TOTAL Fórmula

5,940 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E9J17100

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

AMIDAMENTS

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats

2

8

31

1,000

F10. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla i fixe superior d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 2030
X 4480 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt
de tiradors de tub d'acer inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
12

EAF7CC15

u

E8MACC11

F11. Subministrament i col·locació de fixes d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO
COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades 2030 X 4480 mm. amb la distribució i
unitats de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries.

Num.

m

AMIDAMENTS

1

Tipus

1

H1
H2
3 H3-H3'
2
4
5

H4
H5
7 H6
8 H7
6

EATACC01

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
3,000
2,000

4,400
4,400
4,400
3,300
4,300
3,000
2,500
4,400

0,800
1,400
1,000
1,000
3,000
1,400
2,000
1,000

2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

TOTAL Fórmula

31,200
34,800
16,200
12,900
14,600
8,800
27,000
10,800

2

C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F
C#*(D#+E#)*F

E44ZCC12
Num.

m

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

3,600

[E]

2

1

[F]

TOTAL Fórmula

Tipus

sala polivalent
quarto neteja

u

1
2
3
4
5
6
7

Text

Tipus

sala-magatzem
armaris

3

EATACC03

m2

u

7,200 C#*D#*E#*F#
7,200

Revestiment de parament vertical amb panell multicapa de 4 mm de gruix ALUCOBOND o equivalent, amb dues
làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de polietilè.

Text

Tipus

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

[C]

2,000
4,000
2,000
5,000
1,000
1,000
4,000

[D]

[E]

0,800
1,400
2,200
2,200
2,000
2,000
2,200
TOTAL AMIDAMENT

16

EE6R1A00

m2

1,000
1,000

1,000
1,000

[F]

Text

Tipus

aules
despatxos
3 dispensari
4 perruqueria

3,000
4,000

TOTAL Fórmula

1,600
5,600
13,200
44,000
2,000
2,000
8,800

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

[F]

4

77,200

EATACC09

Num.

Text

1

sala

u

[C]

[D]

1,000
1,000

1,000
2,000

[C]

[D]

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

3,000
2,000
1,000
1,000

2,000

[E]

[F]

Tipus

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
3,000

[E]

[F]

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
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FUSTERIA DE FUSTA

Num.
1

EUR

Text

quarto neteja

TOTAL Fórmula

3,000
2,000
1,000
1,000

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

7,000

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

u

TOTAL Fórmula

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie TREBE o equivalent, de dues fulles batents
de vidre, de 200 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt
isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres
trempats de 5 mm.

1,000
EAQE7178

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

5
01
00
04
05
02

[E]

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie TREBE o equivalent, d'una fulla batent de
vidre, de 90 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt
isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres
trempats de 5 mm.

1

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

[D]

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o equivalent, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 46 dB(A), de dues fulles batents de cares llises de 180 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany
de cop i clau, maneta col·locada.

2
Num.

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

E83P0V20

Text

EATACC02

Num.

156,300

TOTAL AMIDAMENT
15

34

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o equivalent, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta
col·locada.

Tapat perfil metàl·lic amb xapa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, reomplert de l'espai amb aïllament de
feltre de llana mineral de roca, i posterior pintat amb pintura ignifuga, per a poder fixar les fusteries.

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

2

14

u

1,000

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i ampit) tipus ENMARC-625-2,5/SCPL de HOTPINT o
equivalent construit a base de xapa galv.2,5mm MBC-Z275 i lacada poliester al forn de 200º amb el RAL color a
escollir per a la DF amb un desenvolupament max. de 625 mm -col.locat amb fixacions mecàniques i segellat.

Text

Data: 11/12/18

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
13

33

1,000

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

EAU1CC10

Num.
1

m2

35

Tipus

tancament cuina

[C]

[D]

[E]

1,000

4,500

2,200

Data: 11/12/18

[F]

1

EAY1CC01

u

S1. Formació d'armari per escomeses de buit aproximat d'obra de 5 m d'amplada i 3 m d'alçada, amb 5 portes
sobre estructura d'acer pintat. Les portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i tindran les perforacions
requerides per companyies, així com els panys reglamentaris. La divisió interior serà segons indicacions de
companyies, arrebossades i amb el fons de l'armari reomplert amb graves. Les portes tindran 3 frontisses, i la
xapa superior fixe serà també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva
impermeabilització. Partida totalment acabada i detallada segons plànols de projecte.

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

Num.
1

u

Tipus

lavabos

[C]

[D]

[E]

[F]

u

S2. Formació de tancament amb portes per a instal·lació ACS i solar de buit aproximat d'obra de 2,75 m
d'amplada i 2,20 m d'alçada. Les portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i tindran les perforacions
requerides per la DF, així com els panys reglamentaris i aniran fixades a l'estructura d'acer pintat. La parets
d'obra s'acabaran arrebossades. Les portes tindran 3 frontisses, i la xapa superior fixe serà també d'acer
galvanitzat i pintat. S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment
acabada i detallada segons plànols de projecte.

TOTAL AMIDAMENT

01
00
04
05
03

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

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

2,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

EAY1CC03

Subministrament i muntatge de porta corredissa, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i
200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat HPL color a escollir per a la DF, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de tiradors, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita. S'inclou el folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, i guies.

Text

3

EAY1CC02

u

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
FUSTERIA D'ACER

4

EAY1CC04

5
EASA81P2
Num.
1

u

u

Text

Tipus

S5 quarto rack

[C]

[D]

[E]

[F]

EASA82R2
Num.
1

u

TOTAL Fórmula

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

E4475CC05

Text

Tipus

S6

[C]

[D]

[E]

m

1,000

Formació ràfec per tancament de lames. Composat per perfil HEB120 soldat a pilars interiors d'acer,
subestructura d'acer soldada al perfil, per subjectar la base feta amb tauler de fibres OSB i folrat amb planxa
d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix. Els elements d'acer es pintaran amb una capa de
imprimació i dues d'esmalt d'acabat. Partida totalment acabada segons plànols de detall.

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

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

1,000

01
00
04
06

[F]

1,000

Escala retractil ajustable en alçada. Escala que queda amagada en el forjat i es baixa. Fabricada en alumini
anoditzada, de dimensions del calaix d'escala recollida 52 X 110 cm, amplada d'esglaons de 9 cm, distancia
entre esglaons 28 cm, i mida recollida 75 cm. Per alçada des des 250 cm a 306 cm. Model S 3300 de Tecrostar
o equivalent . S'inclouen les subjeccions i el fixat de la mateixa, així com la formació del pas en el forjat superior
i el marc perimetral per a que quedi tancada l'escala.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt, col·locada

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

u

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

1,000

1,000

S3. Formació d'armari per centraleta d'incendis de buit aproximat d'obra de 0,7 m d'amplada i 2,2 m d'alçada,
amb 1 porta metàl·lica d'acer galvanitzat i pintat. Partida totalment acabada i detallada segons plànols de
projecte.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada

TOTAL AMIDAMENT
2

EQN2CC01

1,000

S4. Formació d'armari per quadre elèctric de buit aproximat d'obra de 1.1 m d'amplada i 2,2 m d'alçada, amb 2
portes metàl·liques d'acer galvanitzat i pintat EI245-C2. La divisió interior serà segons indicacions de la DF,
arrebossades i amb el fons de l'armari també arrebossat. S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva
impermeabilització. Partida totalment acabada i detallada segons plànols de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

9,900
2

EAQFCC06

36

9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

Pàg.:

1,000

Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb
estratificat, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany.

Text

AMIDAMENTS

10,000

1,000
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
SERRALLERIA

1

EUR

01
00
04
07

EC1G47A6

m2

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
ENVIDRAMENT

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.

Text

1

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data: 11/12/18

Tipus

[C]

[D]

2,000
2,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

9,600
9,600
12,700
6,100
19,200
4,500
13,850
5,500
9,600
3,500

[E]

Pàg.:

[F]

37

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

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

1

E8251345

Num.
1

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Text

Tipus

zona lavabos

2
3

quarto neteja

4
5

142,150

6

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

01
00
04
08

E844K182

Num.
1

m2

Tipus

lavabos

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

[C]

[D]

[E]

3,000

2,000

2,000

[F]

E844C2M3

Num.

m2

Tipus

1

despatxos
perruqueria
3 dispensari
2

[C]

[D]

[E]

4,600
3,400
5,500

2,500
3,350
3,350

2,000

E431CC03

12,000

Num.

[F]

1

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

2,750
2,000
1,600
1,600
3,500
2,500

2,400
2,400
2,400
2,400
1,000
1,000

2,000
2,000

Text

2

[C]

[D]

[E]

[F]

23,000 C#*D#*E#*F#
11,390 C#*D#*E#*F#
18,425 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

91,000

L2. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22 cm d'amplària i 2 m
de llargària com a màxim, llargària com a màxim, separades 19,6 cm col·locades amb fixacions sobre estructura
d'acer galvanitzat per tubs 80X60X3 mm ancorada a paret amb platines i peces de subjecció superior i inferior
soldades a l'estructura. Tots els elements de l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça col·locada i acabada
segons plànols de detall.
Tipus

Façana SO

[C]

[D]

[E]

[F]

01
00
04
09
01

TOTAL Fórmula

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

35,000

52,815
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

TOTAL Fórmula

91,000 C#*D#*E#*F#

91,000

TOTAL Fórmula

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

L1. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22 cm d'amplària i 3 m
de llargària com a màxim, separades 19,6 cm col·locades amb fixacions sobre estructura d'acer galvanitzat
formada per tubs 80X60X3 mm ancorada a paret amb platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a
l'estructura. Tots els elements de l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça col·locada i acabada segons
plànols de detall.
Tipus

u

26,400
19,200
7,680
7,680
3,500
2,500

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
ACABATS VERTICALS
REVESTIMENTS

Façana SE

E431CC04

TOTAL Fórmula

66,960

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

u

TOTAL Fórmula

Cel ras acústic continu no registrable de plaques 1998X1188 mm Cleaneo de Knauf o equivalent de guix laminat
amb perforació circular ordenada rectilinea 8/18R d'un 15,5 % de perforació, de 12,5 de gruix i classe d'absorció
acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m. Tots els materials tindran una classificació mínima de B-s1,d0 respecte comportament al
foc.

Text

1

01
00
04
09
02

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

TOTAL AMIDAMENT
2

dispensari
cuina

[C]

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
FALSOS SOSTRES

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5
mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Text

38

TOTAL Fórmula

19,200
19,200
12,700
24,400
19,200
4,500
13,850
5,500
9,600
14,000
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

3

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
ACABATS VERTICALS
ENRAJOLATS

E83QCC06

Num.

EUR

Text

m2

35,000

Subministrament i col·locació en vertical de perfil arquitectònic ATENEA (5.202.44) de Europerfil o equivalent,
en 0,7 mm. de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos
fitxes tècniques del fabricant), fixat directament a subestructura existent, amb separació entre recolzaments
segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE. Col·locació incloent juntes de estanquitat de
polietilè conformada amb secció del perfil per trobaments amb remats d’acabat. Fixació autotaladrant, i elements
auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1

LR1
LR3
3 LR4

3,000
1,000
1,000

2

3,200
2,000
9,100

Pàg.:
5,760 C#*D#*E#*F#
1,600 C#*D#*E#*F#
7,280 C#*D#*E#*F#

0,600
0,800
0,800
TOTAL AMIDAMENT

4

E83ZCC07

Num.

Text

1

LR1

m

Tipus

LR3

4
5

LR4

6

[C]

[D]

[E]

3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,200
0,600
2,000
0,800
9,100
0,800

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

[F]

E83ZCC09

m

8

E83EEJBA

Data: 11/12/18

m2

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

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

1

E8989240

1

Subministrament i col·locació de remats de forats (portes, finestres, etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en
acer galvanitzat i Pre-lacat amb revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat
segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.

2

m2

Text

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
Tipus

magatzem
despatxos
dispensari

5

5,000

6

perruqueria
aula bonsais
8 aula informatica
9 cuina
10 sala
7

6

E865CC05

Num.

m2

Text

Revestiment tècnic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per parament vertical, amb panells de 19 mm
d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb
resines melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb
cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de clipat que
proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes vegades
sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de
Perfilería oculta. S'inclouen els remats, fixacions i talls dels panells per a deixar la partida totalment acabada
segons plànols de detall.
Tipus

[C]

[D]

8,700
5,000
5,300
2,500
6,700

2,200
2,200
3,000
1,400
3,000

[E]

[F]

D2.1

2

E898K2A0

2
3

D2.2
4 D2.3
5 D2.4

-1,000

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

1

7

E865CC06

m2

1

Text

D2.1
2 D2.5

Tipus

[C]

[D]

8,650
13,600

1,400
2,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4

E8A8AA30
Num.

Text

1

Tipus

m2

5
7

42,030
EUR

m2

bigues

TOTAL Fórmula

18,000
35,000
5,000
19,250
3,500
31,500
28,600
28,600
14,300
80,500

2,000

2,000
2,000

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

264,250

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

52,815 C#*D#*E#*F#

52,815

52,815

Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
470,000

Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb
protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
Tipus

C
bigues aules

4
6

TOTAL AMIDAMENT

2,400
3,500
1,000
3,500
1,000
3,500
2,200
2,200
2,200
3,500

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

3

12,110 C#*D#*E#*F#
29,920 C#*D#*E#*F#

7,500
5,000
5,000
5,500
3,500
9,000
6,500
6,500
6,500
23,000

[E]

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

despatxos

E8A8AA50

2
Num.

Text

47,640

Revestiment tècnic i acústic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per parament vertical, amb panells de 19
mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) amb perforacions, revestits per ambdues cares per paper
decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les
bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells van subjectat a l'estructura amb
grapes de clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge
frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant una separació de 8 mm.
Disseny denominat de Perfilería oculta. S'inclouen els remats, fixacions i talls dels panells així com vel acúsitc,
per a deixar la partida totalment acabada segons plànols de detall.

[D]

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL AMIDAMENT

m2

TOTAL Fórmula

19,140
-11,000
15,900
3,500
20,100

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

15,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
ARQUITECTURA
ACABATS VERTICALS
PINTURES

3
4

40

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de
perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix cada una

01
00
04
09
03

Num.

48,200

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

19,200
3,600
4,000
1,600
18,200
1,600

TOTAL AMIDAMENT
5

AMIDAMENTS

14,640

Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades, coronacions, etc) amb xapa de
0,7 mm de gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat amb revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal·lat segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.

2
3

39

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
5,000
5,000
5,000
7,000
7,000
7,000

cares
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Ample
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
6,500
4,500
4,500
8,600
4,500
4,500

TOTAL Fórmula

Total
32,500
22,500
22,500
60,200
31,500
31,500

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

41

AMIDAMENTS
Num.

200,700

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1

5

E8A82E23

m2

AMIDAMENT DIRECTE
6

E8A81E23

Inodors
Abocadors
3 Desguas acumuladors

Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la superfície brillant,
amb classe de reacció al foc B-s1,d0

m2

2

6

ED7K3311
Num.

200,700

1

m

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
XARXA DE SANEJAMENT
AIGÜES BRUTES

Text

Tipus

Xarxa soterrada

4

ED7K3332

Num.

Text

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1
2

m

Text

7,000

[D]

[E]

[F]

Fancoils

3,000

37,000

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

Planta baixa
.

[C]

[D]

[E]

[F]

ED7K3342

9,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

9,000
8,000

Num.
1
2

Text

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

lavabos
Aigüeres

[C]

[D]

2,000
4,000

3,000
5,000

[E]

[F]

Num.

Text

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

ED7K3352

m

Text

13,000

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

ED515HVM

Num.

m

Text

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

[C]

[D]

[E]

u

5,000
Num.

ED115571

[F]

1

Text

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Tipus

Desguàs sala instal.lacions

[C]

[D]

[E]

m

1,000

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

35,000
TOTAL AMIDAMENT

ED115771

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

11

5

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

9,000

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

5,000

10

4

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

9,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

10,000
3,000

26,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

Tipus

2

Num.

m

Text

1

TOTAL Fórmula

9

ED115371

17,000

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

6,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

m

55,000
Num.

m

TOTAL Fórmula

55,000 C#*D#*E#*F#

55,000
TOTAL AMIDAMENT

ED115271

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

TOTAL Fórmula

8

2

TOTAL Fórmula

5,000
16,000
10,000
6,000

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m

[C]

5,000
16,000
10,000
2,000

3

7

ED116171

1,000
3,000
2,000

[F]

42

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

2

1

2,000
1,000
1,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la superfície brillant,
amb classe de reacció al foc B-s1,d0

01
00
05
01
01

[D]

470,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

[C]

Pàg.:

35,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
EUR

ED351630

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
12

FDKZ3174

u

Data: 11/12/18

Pàg.:

43

AMIDAMENTS
1

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Data: 11/12/18

Connexió de servei

Pàg.:
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
ED353565

Num.
1

u

Text

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
Tipus

Connexió de servei aigües brutes

[C]

[D]

[E]

[F]

FDKZX60I

Num.
1

u

Text

Num.
1

TOTAL Fórmula

Connexió de servei aigües brutes

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

22

u

FDKZHBB4

u

ED35UT01

Num.

u

Text

1

[D]

[E]

1

[F]

u

Text

2,000

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1
(colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 40 mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre.
Tipus

Desguàs fancoils

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
ED11UT03

m

Num.
1

Text

2,000

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1
(colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 32 mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre.
Tipus

Desguàs fancoils

[C]

[D]

[E]

[F]

24

ED7FT350

m

4,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

25

ED7FT450

m

1,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

26

ED7FT550

m

Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

1,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

Num.
1

m

Text

Connexió de servei

[C]

[D]

[E]

[F]

ED15UT01

m

Text

28

ED354985

1,000

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

Num.
1

Num.

m

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

20

ED7FT650

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
Tipus

1,000

1,000
27

ED15UT02

TOTAL Fórmula

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

4,000

TOTAL Fórmula

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
19

TOTAL Fórmula

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

2,000

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

1,000

FDKZA480

m

TOTAL Fórmula

3,000

TOTAL AMIDAMENT
18

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm
[C]

[E]

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

3,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Tipus

[D]

TOTAL Fórmula

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE
17

[C]

2,000

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
16

Tipus

Desguàs fancoils

ED11UT02
Num.

23

ED351430

Text

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1
(colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 75 mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre.

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

m

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm provista de junta estanca de neopré, d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat superficial antilliscant, amb cargols de fixació, tipus CAI-TR-01 60x60 de la firma CAINOX
o equivalent, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

ED11UT01

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

14

1,000

1,000
21

13

44

Text

previsio

u

1,000

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

EUR

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
29

EDDZ9DD4

u

45

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

5

ED15N711
Num.

1,000

m

Text

Tipus

Coberta 1
Coberta 2
3 Coberta instal.lacions
2

01
00
05
01
02

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
XARXA DE SANEJAMENT
AIGÜES PLUVIALS

ED351355

Num.

1

ED7K3311

m

9,000

[C]

[D]

4,000
3,000
1,000

5,500
4,500
3,000

[E]

[F]

u

Text

38,500

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm
Tipus

1

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Text

Tipus

Xarxa soterrada

[C]

5,000
4,000
9,000
11,000
12,000
5,000

2
3
4
5
6

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

ED7K3332
Num.
1
2

m

Text

Xarxa soterrada
.

[C]

[D]

[E]

4
5

[F]

Num.

m

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

m

[C]

[D]

[E]

8

connexio edifici
connexio urbanitzacio

FDKZ3174

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

9

ED15UT01
Num.
1

[C]

[D]

[F]

u

m

Text

10

2,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
2,000

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
Tipus

Connexió de servei

TOTAL Fórmula

ED15UT02

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

1,000

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
Tipus

Connexió de servei

[C]

[D]

[E]

[F]

ED5H89A8

TOTAL Fórmula
Text

m

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

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

1,000

m

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

10,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

9,000

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

2

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

ED7K3352

1

Text

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

30,000

TOTAL AMIDAMENT
4

Num.

u

TOTAL AMIDAMENT

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

ED351630

TOTAL Fórmula

9,000
6,000
7,000
5,000
3,000
TOTAL AMIDAMENT

ED7K3342

7

66,000

9,000
6,000
7,000
5,000
3,000

3

3

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

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Tipus

8,000

TOTAL Fórmula

5,000
24,000
9,000
11,000
12,000
5,000

6,000

TOTAL Fórmula

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

8,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
13,500 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

46

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

1

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

Pàg.:

1,000

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
1

EUR

Accés principal

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
2

Data: 11/12/18

Accés pòsterior

Pàg.:
2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

01
00
05
01
03
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AMIDAMENTS
Titol 4
Titol 5

03
01

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
XARXA DE SANEJAMENT
CONNEXIÓ APARELLS SANITARIS

1

EED5020T

1

EJ331151
Num.
1

u

Tipus

Banys

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 56,0
kW nominals de potència en refrigeració i 63,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials, compresssors
tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RXYQ20T de la firma DAIKIN o equivalent. Totalment instal·lada.
s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas,
posada en marxa, regulació i proves.
Tipus

Climatització edifici

[C]

[D]

2

TOTAL Fórmula

u

Tipus

Banys

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

EEDECS25

U

Text

1,000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de refrigerant,
bomba de calor, de 2,8 kw de potència nominal en refrigeració i 3,2 kw en calefacció, control per cable. model
FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, totalment instal.lada. s'inclou el muntatge
suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.
Tipus

1

Despatx 1
Despatx 2
3 Perruqueria

[C]

[D]

[E]

[F]

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT
3

EJ3814F6

Num.

u

2,000

Tipus

1

Perruqueria
2 Dispensari
3 Aula bonsais
4 Aula cuina

[C]

[D]

[E]

[F]

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

EJ38B7DG
Num.

u

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

3

U

Num.

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

1

Text

Tipus

1

Perruqueria
Dispensari
3 Aula bonsais
4 Aula cuina

[C]

[D]

[E]

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

[F]

TOTAL Fórmula

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

01
00
05

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

Tipus

1

[D]

[E]

[F]

U

1,000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de refrigerant,
bomba de calor, de 5,6 kw de potència nominal en refrigeració i 6,3 kw en calefacció, control per cable. model
FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge
suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.
Tipus

Sala espera passadís

EEDECS63

1

Text

Aula bonsais

U

TOTAL Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

EUR

[C]

1,000

Text

4,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de refrigerant,
bomba de calor, de 3,6 kw de potència nominal en refrigeració i 4,0 kw en calefacció, control per cable. model
FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge
suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.

Dispensari

EEDECS50

Num.

5
TOTAL AMIDAMENT

3,000

TOTAL AMIDAMENT
4

4,000

Text

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a petita xarxa
d'evacuació

2

Obra
Capítol
Titol 3

EEDECS32

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm, roscat a sifó de
llautó.

Text

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
1,000

2

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

1,000

2,000

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

EJ33B16F

u

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

48

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
EQUIPS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ EDIFICI

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

Text

Pàg.:

11,000

Num.

1

Data: 11/12/18

1,000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable de refrigerant,
bomba de calor, de 7,1 kw de potència nominal en refrigeració i 8,0 kw en calefacció, control per cable. model
FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge
suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

2

Aula informatica
Aula cuina
4 Vestíbul

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

EED5Y08T

Num.
1

u

Text

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes de 2 tubs, amb
calefacció continuadurant els desescarches, de 22,5 kW nominals de potència en refrigeració i 25,0 kW en
calefacció, amb ventiladors axials, compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RYYQ08T de la
firma DAIKIN o equivalent. S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves i la tarjeta de selecció del model fred/calor model
BRP2A81. Totalment instal·lada, connectada i provada.
Tipus

Climatització sala polivalent

[C]

[D]

[E]

[F]

EED5100A

Num.
1

u

Text

TOTAL Fórmula

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

1,000

1,000

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor marca Daikin, model ERQ100AV1, tipus DC Inverter, amb
compressor scroll, per a instal.lacions amb unitats de tractament d'aire (UTA). Cal kit de vàlvula d'expansió
marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de control marca Daikin, mod. EKEQDCB o EKEQFCB, per a connexió de la
unitat exterior ERQ amb la bateria d'expansió directa del climatitzador. Capacitat nominal refrigeració /
calefacció 11.200 / 12.500 W, consum en refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W (eficiència energètica ´´A´´), i
nivell sonor nominal 50 dBA. Dimensions (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, pes 120 kg, i alimentació monofàsica
1x220V + T. Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net de
Daikin) a caixa de control. Connexions canonada frigorífica Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu
especial del bescanviador de calor. Rang de funcionament en refrigeració des dels -5 fins a 46 º CBS, i en
calefacció des de -20 fins a 15,5 º CBH de temperatura exterior. Longitud màxima de canonada fins kit EKEXV
de 50 metres, i des kit EKEXV fins UTA de 5 metres. Cabal d'aire nominal refrigeració / calefacció 6.360 / 6.120
m3 / h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Utilitza refrigerant ecològic R410A.Totalmente instal · lada.
S'inclou el muntatge suspès, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.
Tipus

Ventilació edifici

[C]

[D]

[E]

[F]

Data: 11/12/18

Num.
1

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

Climatització sala polivalent Planta
baixa

[C]

[D]

[E]

Num.
1

Text

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior amb ventilador
axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, model
BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica i de 7,5 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigoríficR410a, model AQSG71C de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FAQ71C i unitat exterior RZQSG71L3V1,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.
Tipus

Sala rack

[C]

[D]

[E]

EEDEH040

U

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

1,000

1,000
10

u

[F]

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT

EEG4E5D6

50

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

Pàg.:

galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5 mm, amb connexió de
16 mm i un circuit, per a una potència sensible de 15,9 kW i una capacitat total de 24,1 kW. Per a un cabal de
4800 m3/h, a una velocitat de pas de l'aire de 2,36 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe F9 de fibra de vidre de
dimensions 2x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 119-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 350 Pa,
Pressió càrrega interna 491 Pa, Pressió estàtica total 841 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800 m3/h,
Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970 rpm), eficiència (EN327) 67,2%, potència elèctrica d'alimentació
1,82 kW, Class Power o PMREF (EN13053) P1 o 2,48 kW, SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP3 o 1121
W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre de
dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 350 Pa,
Pressió càrrega interna 208 Pa, Pressió estàtica total 588 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800 m3/h,
Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970 rpm), eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació
1,31 kW, Class Power o PMREF (EN13053) P1 o 1,69 kW, SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP2 o 900
W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat, amb actuadors
motoritzats modulants de 24 V per a comportes d'impulsió, pressostats diferencials de 50-500Pa i minihelic
0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de condensats SS304 per a la bateria de fred i calor,
transductors de cabal d'aire i/o pressió de siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control panell de retorn
amb sondes de temepratura a la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions, vàlvules
d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan amb motor
clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire o pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.

5,000

TOTAL AMIDAMENT
7

AMIDAMENTS

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

1,000
1,000
2,000

3

49

1,000

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent d'idèntiques característiques, sèrie PROFESSIONAL,
model 800x1240construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de 42 mm de gruix, amb xapa exterior
prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre de
dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR, tipus Enthalpy o Velocidad variable,
diàmetre 1000mm, Eficiència del 85%, amb un consum del motor de 0,4 kW. Amb un cabal de 1670 m3/h i una
potència a l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu. Pèrdua de càrrega de 48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26 Pa. D'alumini i dimensions: 310x920 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1022A2403094025EO109, amb geometria P22 de 3 fileres, amb frame
EUR

EEDEH041

U

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent d'idèntiques característiques, sèrie PROFESSIONAL,
model 680x920construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de SP45 , amb xapa exterior
prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 2.300 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6 Pa. D'alumini i dimensions: 510x600 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe M6 de fibra de vidre de
dimensions 1x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 102-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR, tipus Enthalpy - Velocidad variable,
diàmetre 700mm, Eficiència del 76,8%, amb un consum del motor de 0,4 kW. Amb un cabal de 2300 m3/h i una
potència a l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu. Pèrdua de càrrega de 231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1025A1901062025EO102, amb geometria P22 de 1 filera, amb frame
galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5 mm, amb connexió de
12 mm i un circuit, per a una potència sensible de 1,6 kW i una capacitat total de 3,4 kW. Per a un cabal de 2300
m3/h, a una velocitat de pas de l'aire de 2,17 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe F9 de fibra de vidre de
dimensions 1x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 113-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 250 Pa,
Pressió càrrega interna 605 Pa, Pressió estàtica total 855 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 2300 m3/h,
Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640 rpm), eficiència (EN327) 59,8%, potència elèctrica d'alimentació
0,94 kW, Class Power - PMREF (EN13053) P1 - 1,32 kW, SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP3 - 1224
W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 1,82 m/s, classe M6 de fibra de vidre de
dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 85-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega externa 250 Pa,
Pressió càrrega interna 378 Pa, Pressió estàtica total 628 Pa, Pressió dinàmica 42 Pa, Cabal 2300 m3/h,
Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960 rpm), eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació
0,66 kW, Class Power - PMREF (EN13053) P1 - 0,99 kW, SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s).
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

51

Dades del motor: eficiència IE4, de 20,78 kW i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa. D'alumini i dimensions: 610x600 mmm, muntada
internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat, amb actuadors
motoritzats ON-OFF de 24 V per a comportes d'impulsió i retorn, pressostats diferencials de 50-500Pa i
minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de condensats SS304 per a la bateria de fred i calor,
transductors de cabal d'aire i/o pressió de siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control panell de retorn
amb sondes de temepratura a la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions, vàlvules
d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan amb motor
clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire - pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 11/12/18

Tipus

Circuit 1

[C]

[D]

51,000

1,100

[E]

Pàg.:

[F]

EF5A42B2

Num.

m

Text

56,100

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
Tipus

1

Circuit 1
Circuit 2
3 Circuit 3
2

[C]

[D]

79,000
5,000
5,000

1,100
1,100
1,100

[E]

[F]

Climatització sala polivalent Planta
baixa

TOTAL Fórmula

6

EF5A52B2

1

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA

7

Num.
1

u

Text

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M20T o equivalent. Totalment
instal.lat, connectat i provat.
Tipus

Unitat exterior 1

[C]

[D]

[E]

[F]

EEZG4002
Num.
1

u

Text

Unitat exterior 1

[C]

[D]

[E]

EEZG4003

[F]

Num.

Text

[C]

8

Unitat exterior 1

Text

1,100

[D]

[E]

Tipus

m

Num.
1
2

TOTAL Fórmula

Text

41,800 C#*D#*E#*F#

[F]

[C]

[D]

74,000
5,000

1,100
1,100

[E]

86,900

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
Tipus

Circuit 1
Circuit 2

EF5A83B2

Num.

m

Text

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

5,000
5,000

1,100
1,100

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#
11,000

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
Tipus

[C]

[D]

5,000

1,100

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Circuit 1

5,500 C#*D#*E#*F#
5,500

3,000
10

m

[F]

81,400 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EF5B24B2

41,800

TOTAL AMIDAMENT
9

2,000

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

4

[F]

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Circuit 1
Circuit 3

EF5A73B2

1
1

38,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M64T o equivalent. Totalment
instal.lat, connectat i provat.
Tipus

[D]

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

2,000

u

m

4,000

TOTAL AMIDAMENT
3

2

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M29T9 o equivalent. Totalment
instal.lat, connectat i provat.
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

2

Tipus

Circuit 1

EF5A62B2

1

EEZG4001

Text

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

m

1,000
Num.

01
00
05
03
02

97,900

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

TOTAL Fórmula

86,900 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

56,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

52

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
EUR

EF5AA3B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 11/12/18

Tipus

Circuit 1

[C]

[D]

20,000

1,100

[E]

Pàg.:

[F]

EFQ3381K

Num.
1

m

Text

Circuit 1

EFQ3383K

Num.

m

Text

[C]

[D]

51,000

1,100

Tipus

1

Circuit 1
Circuit 2
3 Circuit 3

[C]

[D]

79,000
5,000
5,000

1,100
1,100
1,100

[E]

[F]

m

17

[E]

Tipus

Circuit 1

TOTAL Fórmula

EFQ33C9K

Num.
1

56,100 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

5,000

1,100

m

[F]

[E]

[F]

Text

Tipus

Circuit 1

EEZG4000
Num.

Kg

5,500

[C]

[D]

20,000

1,100

[E]

[F]

86,900 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

97,900

EG2DCGF7
Num.

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

1

m

25,000

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Text

Tipus

Distribució hidràulica

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Text

Tipus

Circuit 1

[C]

[D]

38,000

1,100

[E]

[F]

EFQ33A5K

Num.
1
2

m

Text

41,800

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

Circuit 1
Circuit 3

[C]

[D]

74,000
5,000

1,100
1,100

[E]

[F]

EFQ33C6K

Num.

m

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

1

[C]

[D]

5,000
5,000

1,100
1,100

[E]

EEK1X012

u

86,900
Num.

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

01
00
05
03
03

[F]

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
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TOTAL Fórmula

81,400 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

140,000

TOTAL Fórmula

41,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

1
2

Text

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la dimensió menor, amb
regulador de cabal model BMC/SD de 4000x75 de 'MADEL' o similar d'iguals característiques. S'inclouen els
treballs de connexió al conducte, i tot el petit material i accessoris corresponents.
Tipus

Climatització sala Polivalent
Ventilació edifici

[C]

[D]

[E]

[F]

Circuit 1
2 Circuit 2

TOTAL Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

EFQ33C7K

m

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

24,000
8,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

140,000 C#*D#*E#*F#

140,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

25,000
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus r-410a

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
18

54

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

56,100

TOTAL AMIDAMENT
EFQ33A4K

1

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

2

13

Num.

Data: 11/12/18

22,000

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

AMIDAMENTS

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

53

2

EEK1X013

11,000

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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EUR

Num.
1

Text

Ventilació edifici

u

32,000

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la dimensió menor, amb
regulador de cabal model BMC/SD de 700x75 de 'MADEL' o similar d'iguals característiques. S'inclouen els
treballs de connexió al conducte, i tot el petit material i accessoris corresponents.
Tipus

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

55

AMIDAMENTS
Num.

6,000

1

3

EEK1R100

Num.
1
2

u

Text

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb aletes orientables individualment, d'alumini anoditzat color
blanc, de 200x200 mm, amb comportes de regulació de cabal tipus CTM-AN+SP+CM(S) de la firma MADEL o
equivalent, s'inclou el plènum de xapa galvanitzada amb embocadura circular per a connexió a conducte.
Totalment instal·lada
Tipus

Aules
Perruqueria

[C]

[D]

2,000
1,000

3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2

10

EE52Q23A
Num.
1

m2

Text

Num.

7,000

Tipus

Climatització sala Polivalent Retorn

EE42QJ56
Num.

m

Text

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

2

TOTAL Fórmula

m

11

Text

Tipus

Ventilació edifici - impulisó
Ventilació edifici - extracció

EE42QT01

28,000

Num.

[C]

[D]

[E]

[F]

1
2

20,000

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Climatització sala Polivalent Impulsió

12,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment i amb aïllament tèrmic interior adherit realitzat
amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000. Totalment instal.lat

Text

Tipus

Clima sala
Clima sala

[C]

[D]

[E]

[F]

EE42Q856
Num.

m

Text

13,000 C#*D#*E#*F#
17,000 C#*D#*E#*F#

13,000
17,000

TOTAL Fórmula

5,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Tipus

1

Ventilació edifici - impulisó
Ventilació edifici - extracció
3 Ramals a aules

[C]

20,000
13,000
4,000

2

[D]

[E]

[F]

EE42Q956
Num.

m

Text

1

Ventilació edifici - impulisó
2 Ventilació edifici - extracció

6,000

EE42QC56
Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

EE42QE56

m

PRESSUPOST 1262-16
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EED5U001

U

[E]

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[F]

[E]

[F]

2

TOTAL Fórmula

EEDEUX01
Num.

U

Text

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

EUR

3

EEV42002

u

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

5,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

1,000

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques,
connectada a unitat interior i posada en servei.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

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

5,000

Sistema de gestió centralitzada intelligentTouchManager mod. CM601A51 per a controlar/supervisar 64 unitats
interiors Daikin o equivalent d'idèntiques característiques. Pantalla tàctil amb plànols de la instal·lació. Servidor
web inclòs de sèrie. Programació horària setmanal/anual.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per la direcció facultativa de l'obra i la
propietat, connectada i provada.

21,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

TOTAL AMIDAMENT
9

01
00
05
03
04

TOTAL Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

13,000
8,000

Tipus

Ventilació edifici - extracció

1

57,000

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Tipus

30,000

20,000 C#*D#*E#*F#
13,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

5,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

6,000
6,000

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
Tipus

[F]

56

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

28,000 C#*D#*E#*F#

28,000

[E]

10,000
10,000

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

TOTAL AMIDAMENT
5

Tipus

Ventilació edifici - impulisó
Ventilació edifici - extracció

EE42QB56

1

4

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

6,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Data: 11/12/18

10,000

Instal·lació elèctrica de punt de control.
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 11/12/18

Text

Tipus

Unitats interiors

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

EG151412
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
m

Tipus

1

150,000

[C]

[D]

[E]

[F]

EE42R312

TOTAL AMIDAMENT
u

m

Tipus

[C]

Text

Tipus

150,000

[D]

[E]

[F]

EG32UT01

m

TOTAL AMIDAMENT

4,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1

EEM3X113

Num.
1

Text

Bany 1
Bany 2
3 Magatzem
2

u

TOTAL Fórmula

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

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

4,000

5,000

3,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
5

EG151512

u

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
60,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Bany 1
Bany 2
3 Magatzem
4 Neteja

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

2

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
00
05
03
05

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

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, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

1

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

1,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

TOTAL Fórmula

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

30,000

1

Planta baixa

[F]

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i
muntat superficialment, inclòs les peces especials

TOTAL Fórmula

Display local gràfic de control de les temperatures dels locals de dimensions de 297x420 mm (A3), d'acord amb
l'establert al Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre. Amb pantalla LCD retroiluminada, amb indicació de la
temperatures màximes i mínimes establertes al Decret i la temperatura real del local. S'nclou el cable de
connexió al lloc central de dades, les canalitzacions i tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

[D]

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

1

Num.

Num.

[C]

150,000 C#*D#*E#*F#

150,000

EEV3UTG1

Tipus

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Text

4,000

TOTAL AMIDAMENT

4

7

Text

Bany 1
Bany 2
3 Magatzem
4 Neteja

Num.

Num.

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

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

2

3

58

150,000 C#*D#*E#*F#

150,000

EG22H715

u

1

15,000

[F]

Pàg.:

1,000

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x1,5 mm2, apantallat i col.locat en tub

1

6

Neteja

EEP31135
Num.

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

M

Data: 11/12/18

TOTAL AMIDAMENT
2

10,000

15,000

EG31UJ01

4

TOTAL Fórmula

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment

1

5

AMIDAMENTS

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

4

57

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
VENTILACIÓ SANITARIS I MAGATZEMS

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

01
00
05
04
01
01

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

4,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
ELECTRICITAT
QUADRES ELÈCTRICS

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega lliure,
amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat, connectat i provat
Tipus

[C]

1,000
1,000
1,000

[D]

[E]

[F]

1

TOTAL Fórmula

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

EGB1UT01
Num.

Text

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió
automàtica i muntada superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1

Pàg.:

EG11UA16

Num.
1

u

Text

Tipus

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

1,000

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 55 kW segons normes particulars de la
companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament, mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada,
connectada i provada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Connexió de servei principal

1G1ZX0QG

Num.
1

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

[D]

[C]

EQ8AU001

Num.

[F]

01
00
05
04
01
02

1,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
ELECTRICITAT
MECANISMES

u

Text

Eixugamans per aire calent amb polsador manual, fabricat amb carcassa d'alumini antivandàlica , de potència
2600 W, cabal 280 m3/h, temportzador de 50 s i temperatura 61°C, model SL-2500 de la firma 'S&P' o similar
d'iguals caracterísitiques.Totalment instal.lat, connectat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

EG61UX14

m

TOTAL Fórmula

Quadre Climatització

2,000

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a centralització de funcions en lloc de treball , de la sèrie
Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques. Ref: TK01103/8 DE LA GAMA
CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA 'SIMON' O EQUIVALENT. S'inclouen tots els accessoris, angles,
tapes i petit material. Totalment instal.lada, connectada i provada.

1,000

[D]

[E]

[F]

Num.
1
2

Text

Tipus

Sala polivalent
Aula informàtica

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

30,000
6,000

TOTAL Fórmula

3

1G1ZX010

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

EG61X160

1,000

QC - quadre per a l'aula de cuina amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que
s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lics de 2 dues fileres de 22 mòduls per a
muntatge superficial, amb sortides connectades a bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de
conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i
provat
Tipus

[F]

TOTAL Fórmula

Num.
1
2
3
4
5

1

Quadre cuina

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

1,000

6
7

TOTAL AMIDAMENT
7

EG134803

u

TOTAL Fórmula

36,000

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

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

1,000

1

QCL - quadre climatització amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que s'indiquen en
l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de 595x1530x250 mm amb porta transparent amb
pany i clau, amb sortides connectades a bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
Tipus

[E]

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

1,000

u

[C]

60

TOTAL Fórmula

QG - quadre general amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que s'indiquen en
l'esquema elèctric del quadre, tots de la firma 'SChneider'. S'inclou sistema de commutació automàtica. Amb els
analitzadors de xarxa tipus CVM indicats a l'esquema, amb transformadors eficients tipus MC, fusibles i altres
elemnts de connexió, muntat dins 2 armari metàl.lics de 595x1830x250 mm tipus 'PRISMA' de la firma
'SCHNEIDER' o similar d'iguals caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un
20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

Quadre General

1G1ZX0CL

Quadre de control enllumenat edifici

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

Tipus

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1
1

Data: 11/12/18

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número
9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

Subministrament elèctric

EG51XT10

Num.

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

59

1,000

8

QCE - Quadre electric de comandament i control de l'enllumenat, amb tots els elements de proteccio i control
dels calibres indicats en l'esquema electric unifilar, tot muntat en 1 armari metal.lic amb porta transparent, tipus
'Cofret G' de la firma 'merlin guerin' o equivalent d'iguals caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i
provat. S'inclou tot el petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres electrics.
EUR

9
10

Text

Punts de treball
Vestíbul
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Perruqueria
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari
Sala polivalent

u

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de color blanc, de 171x132x60 mm, apte per a 6 mecanismes
modulars (3 mòduls dobles), model SC300 CIMA de la firma SIMON o equivalent. Totalment instal.lada. S'inclou
la part proporcional d'accessoris de connexió i muntatge.
Tipus

[C]

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

EG63X002

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U

Text

Punts de treball
Vestíbul
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Perruqueria
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari
Sala polivalent

[C]

[D]

[E]

EG63X003

[F]

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000

Num.

U

Text

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000

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

[C]

[D]

[E]

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

1

[F]

EG31UT01

Num.
1

23,000

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació en caixa de
mecanismes modular, model S1/6 de la sèrie CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos, color vermell.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Tipus

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punts de treball
Vestíbul
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Perruqueria
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari
Sala polivalent

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000

2

EG631152

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text

Vestíbul
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Perruqueria
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari
Sala espera
Sanitaris
Sales instal.lacions
Sala polivalent

u

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

1
2

[C]

4,000
14,000
2,000
4,000
6,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
6,000

[D]

[E]

3

23,000

[F]

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS, unipolar, de secció
1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

LGA

[C]

[D]

25,000

4,000

[E]

[F]

m

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#
100,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

Text

Tipus

bATERIA DE CONDENSADOR
Línia - 60 - QUADRE
CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS

[C]

[D]

10,000
10,000

1,000
1,000

EG31UT03

1
2

m

[F]

Text

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

20,000

Tipus

bATERIA DE CONDENSADOR
Línia - 60 - QUADRE
CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ ACS

[C]

[D]

10,000
10,000

4,000
4,000

[E]

[F]

EUR

4

EG31UT04

Num.
1

m

Text

Línia - 70 - QUADRE CUINA
Línia - 90 - ENLLUMENAT PISTA
ESPORTIVA PREVISIÓ
3 Línia - 105 - UNITAT EXTERIOR
CLIMATITZACIÓ EDIFICI RXYQ16T
2

TOTAL Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

TOTAL Fórmula

4,000
14,000
2,000
4,000
6,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
6,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat i/o en superfície
amb caixa, model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar i/o de superfície. Totalment instal.lat, connectat i provat.
Tipus

54,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
ELECTRICITAT
CONDUCTORS I CANALITZACIONS

Text

EG31UT02

Num.

6

01
00
05
04
01
03

62

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Data: 11/12/18

TOTAL AMIDAMENT

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a instal.lació en caixa de
mecanismes modular, model S1/9 de la sèrie CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos, color blanc.
Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Tipus

AMIDAMENTS

23,000

TOTAL AMIDAMENT
5

61

80,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

20,000
1,000

20,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

36,000

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
5

EG31UT05

Num.
1
2
3
4
5

m

Text

Data: 11/12/18

Pàg.:

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el Reglament
de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

Línia - 100 - UNITAT EXTERIOR
CLIMATITZADOR SALA POLIVALENT
Línia - 101 - CLIMATITZADOR SALA
POLIVALENT
Línia - 102 - UNITAT EXTERIOR
VENTILACIÓ
Línia - 103 - CLIMATITZADOR
VENTILACIÓ
Línia - 104 - UNITAT EXTERIOR
CLIMATITZACIÓ EDIFICI RXYQ12T

[C]

[D]

[E]

[F]

EG31UT06

m

TOTAL Fórmula

11
12
14

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

15,000

AMIDAMENTS

13

15,000

TOTAL AMIDAMENT
6

63

15
16
17
18
19
20

75,000

21

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

22
23

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula
24

1

Línia - 112 - RESISTÈNCIA
ELÈCTRCIA ACS
2 Línia - 200 - CUINA

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

25
26

TOTAL AMIDAMENT
7

EG31UT07

Num.

m

Text

25,000

27

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

28
29

TOTAL Fórmula
30

1

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

5,000

31

TOTAL AMIDAMENT
8

EG31UT08

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

m

Text

Línia - 1 - CENTRALETA INTRUSIÓ
Línia - 2 - CENTRALETA CONTRA
INCENDIS
Línia - 2 - VIDEOPORTER
Línia - 3 - ENLLUMENAT ACCÉS I
PASSADÍS 1
Línia - 4 - ENLLUMENAT ACCÉS I
PASSADÍS 2
Línia - 5 - ENLLUMENAT ACCÉS I
PASSADÍS 3
Línia - 6 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 7 - ENLLUMENAT ESPAI
POLIVALENT 1
Línia - 8 - ENLLUMENAT ESPAI
POLIVALENT 2
Línia - 9 - ENLLUMENAT ESPAI
POLIVALENT 3

5,000

32

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

33
34

5,000
5,000

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

40,000
33,000

40,000 C#*D#*E#*F#
33,000 C#*D#*E#*F#

37

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

38

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

39

35
36

40

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

35,000

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

35,000

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

35,000

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

41
42

EUR

43
44
45
46

Línia - 10 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 11 - ENLLUMENAT AULES 1
Línia - 12 - ENLLUMENAT AULES 2
Línia - 13 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 14 - ENLLUMENAT ESPAIS
DE RELACIÓ I DESPATXOS 1
Línia - 15 - ENLLUMENAT ESPAIS
DE RELACIÓ I DESPATXOS 2
Línia - 16 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 17 - ENLLUMENAT BANYS,
MAGATZEM I SALES TÈCNIQUES
Línia - 18 - ENLLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 19 - ENLLUMENAT PORXO
Línia - 33 - ENDOLLS AUXILIARS
PERRUQUERIA
Línia - 34 - ENDOLLS AUXILIARS
AULA INFORMÀTICA
Línia - 35 - ENDOLLS AUXILIARS
AULA BONSAIS
Línia - 36 - ENDOLLS AUXILIARS
EDIFICI 1
Línia - 37 - ENDOLLS AUXILIARS
EDIFICI 2
Línia - 38 - EIXUGAMANS
Línia - 38 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 1
Línia - 39 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 2
Línia - 40 - ENDOILLS PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 1
Línia - 41 - ENDOILLS PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 2
Línia - 42 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL AULES
Línia - 43 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL ACCÉS, DESPATXOS I
ESP
Línia - 44 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 1
Línia - 45 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 2
Línia - 46 - ENDOILLS SAI PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 1
Línia - 47 - ENDOILLS SAI PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 2
Línia - 48 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL AULES
Línia - 49 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL ACCÉS, DESPATXOS I
Línia - 50 - RACK DE VEU I DADES
Línia - 106 - UNITATS INTERIORS 1
Línia - 107 - UNITATS INTERIORS 2
Línia - 108 - UNITATS INTERIORS 3
Línia - 109 - CLIMATITZACIÓ RACK
Línia - 110 - CONJUNT IMPULSIÓ
PRIARI SOLAR
Línia - 111 - RECIRCULACIÓ ACS
Línia - 113 - CONTROL

Data: 11/12/18

Pàg.:

35,000

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

38,000
38,000
38,000

38,000 C#*D#*E#*F#
38,000 C#*D#*E#*F#
38,000 C#*D#*E#*F#

30,000

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

30,000

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

30,000

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

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

40,000
25,000

40,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

20,000

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

20,000

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

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

15,000
38,000

15,000 C#*D#*E#*F#
38,000 C#*D#*E#*F#

38,000

38,000 C#*D#*E#*F#

20,000

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

20,000

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

30,000

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

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

38,000

38,000 C#*D#*E#*F#

38,000

38,000 C#*D#*E#*F#

20,000

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

20,000

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

30,000

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

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

7,000
35,000
35,000
35,000
15,000
15,000

7,000
35,000
35,000
35,000
15,000
15,000

15,000
10,000

15,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

64

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

47

Línia - 114 - CONTROL
Línia - 201 - ENDOLLS AUXILIARS
CUINA
49 Línia - 202 - RENTAVAIXELLES
50 Línia - 203 - FORN
51 Línia - 204 - ENDOLLS FRIGORÍFICS
I ALTRA MAQUINÀRIA
48

Pàg.:

10,000
10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
10,000
10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

EG32UT01

Num.

m

Text

AMIDAMENTS
27
28

TOTAL AMIDAMENT
9

65

29
30

1.315,000

31

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, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

[F]

32
33

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

LONGITUD
5,000

UNITATS
12,000

N CONDUCT
3,000

180,000 C#*D#*E#*F#

35

5,000

12,000

3,000

180,000 C#*D#*E#*F#

36

5,000

12,000

3,000

180,000 C#*D#*E#*F#

37

34
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

T
Línia - 3 - ENLLUMENAT ACCÉS I
PASSADÍS 1
Línia - 4 - ENLLUMENAT ACCÉS I
PASSADÍS 2
Línia - 5 - ENLLUMENAT ACCÉS I
PASSADÍS 3
Línia - 6 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 7 - ENLLUMENAT ESPAI
POLIVALENT 1
Línia - 8 - ENLLUMENAT ESPAI
POLIVALENT 2
Línia - 9 - ENLLUMENAT ESPAI
POLIVALENT 3
Línia - 10 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 11 - ENLLUMENAT AULES 1
Línia - 12 - ENLLUMENAT AULES 2
Línia - 13 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 14 - ENLLUMENAT ESPAIS
DE RELACIÓ I DESPATXOS 1
Línia - 15 - ENLLUMENAT ESPAIS
DE RELACIÓ I DESPATXOS 2
Línia - 16 - ENLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 17 - ENLLUMENAT BANYS,
MAGATZEM I SALES TÈCNIQUES
Línia - 18 - ENLLLUMENAT
EMERGÈNCIA
Línia - 19 - ENLLUMENAT PORXO
Línia - 33 - ENDOLLS AUXILIARS
PERRUQUERIA
Línia - 34 - ENDOLLS AUXILIARS
AULA INFORMÀTICA
Línia - 35 - ENDOLLS AUXILIARS
AULA BONSAIS
Línia - 36 - ENDOLLS AUXILIARS
EDIFICI 1
Línia - 37 - ENDOLLS AUXILIARS
EDIFICI 2
Línia - 38 - EIXUGAMANS
Línia - 38 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 1
Línia - 39 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 2

38

5,000

5,000

3,000

75,000 C#*D#*E#*F#

5,000

16,000

3,000

240,000 C#*D#*E#*F#

5,000

16,000

3,000

240,000 C#*D#*E#*F#

5,000

16,000

3,000

240,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000

3,000

75,000 C#*D#*E#*F#

5,000
5,000
5,000

25,000
25,000
4,000

3,000
3,000
3,000

375,000 C#*D#*E#*F#
375,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

24,000

3,000

360,000 C#*D#*E#*F#

5,000

24,000

3,000

360,000 C#*D#*E#*F#

5,000

6,000

3,000

90,000 C#*D#*E#*F#

5,000

12,000

3,000

180,000 C#*D#*E#*F#

5,000

6,000

3,000

90,000 C#*D#*E#*F#

5,000
5,000

8,000
3,000

3,000
3,000

120,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#

5,000

2,000

3,000

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

5,000

1,000

3,000

15,000 C#*D#*E#*F#

Num.

5,000

7,000

3,000

105,000 C#*D#*E#*F#

1

5,000

7,000

3,000

105,000 C#*D#*E#*F#

5,000
5,000

2,000
4,000

3,000
3,000

30,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

39
40
41

EUR

Data: 11/12/18

Línia - 40 - ENDOILLS PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 1
Línia - 41 - ENDOILLS PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 2
Línia - 42 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL AULES
Línia - 43 - ENDOLLS PUNTS DE
TREBALL ACCÉS, DESPATXOS I
ESP
Línia - 44 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 1
Línia - 45 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL SALA POLIVALENT 2
Línia - 46 - ENDOILLS SAI PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 1
Línia - 47 - ENDOILLS SAI PUNT DE
TREBALL AULA INFROMÀTICA 2
Línia - 48 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL AULES
Línia - 49 - ENDOLLS SAI PUNTS DE
TREBALL ACCÉS, DESPATXOS I
Línia - 106 - UNITATS INTERIORS 1
Línia - 107 - UNITATS INTERIORS 2
Línia - 108 - UNITATS INTERIORS 3
Línia - 201 - ENDOLLS AUXILIARS
CUINA
Línia - 204 - ENDOLLS FRIGORÍFICS
I ALTRA MAQUINÀRIA

Pàg.:

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

3,000

3,000

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

5,000

6,000

3,000

90,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5,000

3,000

3,000

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

5,000

6,000

3,000

90,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

5,000
5,000
5,000
5,000

4,000
4,000
4,000
5,000

3,000
3,000
3,000
3,000

60,000
60,000
60,000
75,000

5,000

5,000

3,000

75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

EG22TH1K

Num.
1

m

Text

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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
Tipus

LGA

EG2DC8F7

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

25,000

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG2DC8H7

m

Text

EG21H51J

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

12,000

m

55,000

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

TOTAL AMIDAMENT
13

TOTAL Fórmula

55,000 C#*D#*E#*F#

55,000
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

25,000

m

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

4.830,000

TOTAL AMIDAMENT
11

66

12,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 endollada i muntat superficialment

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 11/12/18

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

67

AMIDAMENTS
20

TOTAL Fórmula

EG161212
Num.

1

Data: 11/12/18

u

Pàg.:

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

560,000
TOTAL AMIDAMENT

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

21

EG152411
Num.

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
15

EG21H81J

m

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

22

EG241602
Num.

TOTAL Fórmula

EG22H511

Num.

m

Text

23

230,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG22H711

Num.

m

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

m

Text

1

[C]

Coberta

[C]

[D]

[E]

[F]

EG151932

u

35,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[D]

[E]

[F]

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

5,000

5,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

01
00
05
04
01
05

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
ELECTRICITAT
XARXA DE TERRES

1

EGD2U0X2

Num.

TOTAL Fórmula

U

Text

Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua sanitaria, safates metàl.liques de distribució
de cablejat i tots aquells elements metàl.lics situats en locals humits. S'inclou el cablejat, caixes de connexio i
petit material auxiliar de connexio i muntatge
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

u

100,000

2

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#

100,000

EG161722

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

150,000

TOTAL AMIDAMENT
19

TOTAL Fórmula

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

35,000

1

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tipus

Tipus

150,000 C#*D#*E#*F#

150,000

EG22H811

Text

TOTAL AMIDAMENT

240,000

TOTAL AMIDAMENT
18

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment

TOTAL Fórmula

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tipus

m

15,000

240,000 C#*D#*E#*F#

240,000
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

16

[F]

15,000

230,000 C#*D#*E#*F#

230,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Tipus

[D]

340,000

1
Num.

[C]

TOTAL Fórmula

340,000 C#*D#*E#*F#

340,000

10,000

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1
1

TOTAL Fórmula

560,000 C#*D#*E#*F#

560,000
TOTAL AMIDAMENT

14

68

[D]

[E]

[F]

EG380907
Num.

TOTAL Fórmula

m

Text

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Tipus

1

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

140,000 C#*D#*E#*F#

140,000

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

20,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

20,000

3

EUR

EGD1421E

u

140,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.

Data: 11/12/18

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

69

AMIDAMENTS

1

Text

Tipus

6,000

2

Sala Polivalent
Vestíbul

3

EGD1000N
Num.

u

Text

Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o similar a pilar, piqueta o element metal.lic a connectar a
terra

4

Tipus

6

[C]

[D]

[E]

[F]

5

TOTAL Fórmula

7
1

Previsió

29,000 C#*D#*E#*F#

29,000

8
9

TOTAL AMIDAMENT

29,000

10
11

5

EGDZ1102
Num.

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG380502
Num.
1

m

12

Cancell
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Dispensari
Despatx 1
Despatx 2
Perruqueria
Sala espera pas

Tipus

Connexió a safata de distribució

[C]

[D]

8,000
9,000
6,000
2,000
6,000
6,000
6,000
4,000
4,000
4,000
3,000
2,000

6,000
3,000

[E]

[F]

3

EHB1U006

U

1,000

[D]

[E]

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
3,000
6,000

Text

Tipus

Bany 1
Bany 2
3 Passadís banys

168,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
01
00
05
04
02
01

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
IL·LUMINACIÓ
IL·LUMINACIÓ INTERIOR

4

EH25X006

Num.
1

1

EH25X0L1

Num.

u

Text

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de longitud, amb tub LED T8 de 18 W, amb xassis de
poliester reforçat, IP-65 model 'JDE-LED' de la firma 'J-DOS' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
la làmpada i l'equip i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.
Tipus

1

Sala instal·lacions
Neteja
3 Armari sala polivalent
4 Coberta instal.lacions
2

[C]

[D]

[E]

4,000
1,000
2,000
3,000

[F]

u

Text

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge superficial, regulable DALI, amb òptica d'alumini lacat i difusor
de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per a làmpada LED amb una temperatura de
color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'alumini extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o
147.81.20.0, d'acord amb necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma
'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.
Tipus

Passadís

[C]

[D]

[E]

[F]

EH61X02N

u

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

Num.

Text

9,000

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia superior a 1 hora,
acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400 lm, i 60 m2 de cobertura, tipus Hydra
LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat i
provat. S'inclou la làmpada i el petit material i accessoris de i connexió i muntatge.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EH25X015

u

25,000

10,000
6

2

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

25,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

9,000

TOTAL Fórmula

4,000
1,000
2,000
3,000

6,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

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

2,000
2,000
2,000

2

90,000

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

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en cel ras amb làmpada LED de 16W, IP-42, muntada
superficialment al sostre, model FIL + LED amb difusor de policarbonat opal de la firma 'LAMP' o similar d'iguals
caracteristiques, (referència 47.4148.0). Totalment instal.lada. S'inclou la làmpada, l'equip, les tapes finals i la
part proporcional d'accesoris i petit material auxiliar de connexio i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

1

90,000 C#*D#*E#*F#

90,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

TOTAL Fórmula

48,000
27,000
6,000
2,000
12,000
12,000
12,000
12,000
8,000
8,000
9,000
12,000
TOTAL AMIDAMENT

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment

Text

[C]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

70

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

6,000
TOTAL AMIDAMENT

4

Pàg.:

muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

TOTAL Fórmula
Num.

1

Data: 11/12/18

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb òptica d'alumini lacat i difusor de lamel·les d'alumini
acabat setinat o especular respectivament, per a làmpada LED amb una temperatura de color de 3000 K (color
83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat,
grau de protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH, amb regulació DALI, ref. 47.81.10.3 o
47.81.10.0, d'acord amb necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma
'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i
EUR

EG62XT01

Num.

Text

u

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a sostre amb angle de detecció de 360º a 8m
de distància, referència 0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1

Pàg.:

EG62X001

Num.

u

Text

8,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text

Tipus

1

u

TOTAL Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#

13,000

EG62UT01

Num.

Data: 11/12/18

[C]

[D]

13,000

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

01
00
05
06
01

Tipus

Sala Polivalent
Vestíbul
Dispensari
Despatx 1
Despatx 2
Perruqueria
Aula bonsais
Aula informàtica
Aula cuina
Sala espera
Armari RACK
Armari sala polivalent

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

1,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
CONTRA INCENDIS
DETECCIÓ D'INCENDIS

TOTAL Fórmula

6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

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

1

EM12UT01

Num.
1

TOTAL AMIDAMENT

26,000

u

Text

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb capacitat de 256
dispositius ampliable a 512, 128 zones ampliable a 256. Disposa de 4 sortides estàndard supervisades
pre-programades com sirenes, amb possibilitat de reprogramar i 4 sortides addicionals, 2 d'elles lliures de tensió
i les altres 2 supervisades. Incorpora 2 entrades configurables per monitorització i control, port Ethernet TCP / IP
per programació i manteniment remot. LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232. Ampliable amb targeta auxiliar
de 8 sortides (2 relés estàndard i 6 de col · lector obert), amb targeta opcional (2010-2-NB) per connectar fins a
32 nodes / llaços en xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir targetes de leds de 20/40 zones. Sortida auxiliar de
24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. Historial de fins 9999 esdeveniments en memòria. Precisa de 2
bateries no incloses. Certificada norma EN54 parts 2 i 4, CE, CPD, WEEE i RoHS. Pes: 7,4 Kg (sense bateries)
Dimensions: 449,6 x171, 2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la signatura 'KILSEN' o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada,
configurada i provada
Tipus

Planta baixa consergeria

[C]

[D]

[E]

[F]

01
00
05
04
02
02

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
IL·LUMINACIÓ
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

2

EM11UT01

Num.

u

Text

1,000

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis analògica, model KL731A de la firma 'Kilsen' o
similar d'iguals característiques, s'inclou el sòcol KZ700 de la firma 'kilsen' o similar d'iguals característiques
segons norma UNE-EN 54-7, muntat superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3

Num.
1

u

Text

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial amb cos fabricat en extrusió d'alumini anoditzat mate i vidre
templat pla serigrafiat, per a làmpada LED de 19 W amb una temperatura de color de 3000 K , de forma
rectangular, grau de protecció IP 67, model BAAZ ref. 102.41.40.2, de la firma 'LAMP' o similar d'idèntiques
característiques. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.
Tipus

Porxo anterior

[C]

[D]

[E]

EG62XT01

u

Num.

u

Text

18,000

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
4

EM13UT02

8,000

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a sostre amb angle de detecció de 360º a 8m
de distància, referència 0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar d'iguals característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

EUR

Num.
1

Text

Sirena exterior

u

TOTAL Fórmula

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

2,000

TOTAL Fórmula

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

8,000
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

EM1421D2

TOTAL Fórmula

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

18,000
TOTAL AMIDAMENT

EH25EXT1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques
de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

72

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

1,000

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i control remot, per a muntatge encastat en cel ras o en
llumeneres, model helvar 312, ref. HES312 de la firma 'HELVAR' equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat,connectat, programat i provat.

1

8

AMIDAMENTS

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

8,000
TOTAL AMIDAMENT

7

71

2,000

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA per a exterior, color vermell . 32 Tons. Potència acústica
màxima de 117 dB. IP66. Dimensions 166x166x149 mm. Temperatura de treball de -25 ºC a 70 ºC, model
AS376 de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

73

AMIDAMENTS
Num.

1,000

Data: 11/12/18

Text

Tipus

1

5

EMDBU005
Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Polsadors i sirenes

TOTAL AMIDAMENT

EMDBU005

u

EMD6UT01

Num.

m

Num.

3,000

Text

Tipus

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
7

EG21H71J

Num.

m

TOTAL Fórmula

250,000 C#*D#*E#*F#

250,000

Text

250,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

[D]

[E]

[F]

01
00
05
07
01

TOTAL AMIDAMENT
u

50,000

Tipus

[C]

EJ651113

Num.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Text

7,000 C#*D#*E#*F#
7,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
AIGUA
CONNEXIÓ DE SERVEI EDIFICI

u

[D]

[E]

[F]

Text

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 ´´, de pressió nominal 16 bar, amb
cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió roscada, autonetejant,
connectat a la xarxa
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000

2
TOTAL AMIDAMENT

30,000

EEU6U001
Num.

u

Text

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

1

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
CONTRA INCENDIS
EXTINCIÓ D'INCENDIS

3

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

EM31351K

u

u

Text

[F]

[F]

4,000

EN321667

Num.

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

EUR

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1
2

Text

Filtre
Comptador

u

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Aixeta de comprovació

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

2

[E]

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

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

1

[D]

1,000

EN312427

1

EM31261J

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

1,000

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

30,000

01
00
05
06
02

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1

Num.

[C]

TOTAL AMIDAMENT

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000

EG151512

2,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

1

8

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

7,000

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. Compleix norma UNE-50200, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, . Marca:
PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE RESIST FUEGO UNE-50200 o equivalent

Text

TOTAL Fórmula

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

1

6

[F]

TOTAL AMIDAMENT

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

3,000

[E]

74

TOTAL Fórmula

3
1

[D]

2,000

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Text

[C]

Pàg.:

1,000

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada superficialment
Tipus

[C]

2,000
2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

75

AMIDAMENTS
Num.

4,000

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1

5

EN8363E7
Num.

u

Aigua freda
Aigua calenta
3 Lavabos
4 Inodors
5 Aigüeres

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000
18,000
3,000
3,000
4,000

2

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

2,000
2,000
4,000

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT

u

EF5283B1

m

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una
bateria o a un ramal
Num.

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Aigua freda

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

12,000

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

1,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

01
00
05
07
02

12,000

1,000
5

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
AIGUA
DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA

EF5293B1
Num.
1
2

m

Text

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

Aigua freda
Aigua calenta

[C]

[D]

[E]

[F]

6
EJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de fins
a d'3/4´´

EF52A3B1
Num.
1

Num.

Text

Tipus

1

Lavabos
Inodors
3 Aigüera
4 Abocador
5 Rentavaixelles

[C]

2,000
2,000
4,000
1,000
1,000

2

[D]

[E]

[F]

2,000

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

2

EN31UT01

Num.

u

Text

7

1

Lavabos
Inodors
3 Aigüera
4 Abocador
5 Rentavaixelles

[C]

2,000
2,000
5,000
1,000
1,000

2

15,000

[D]

[E]

[F]

2,000

EFQ3345K

3

EF5263B1

m

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

30,000

m

Text

30,000

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 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

Aigua freda
Lavabos
3 Inodors
4 Aigüeres
2

[C]

[D]

18,000
3,000
3,000
4,000

2,000
2,000
4,000

[E]

[F]

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

8

EFQ3346K

Num.

17,000

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

EUR

m

Text

2,000

[C]

[D]

[E]

EFQ3347K

m

62,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

12,000
TOTAL AMIDAMENT

9

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

Aigua freda

TOTAL Fórmula

18,000
6,000
6,000
32,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

Aigua freda

[C]

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
10,000
1,000
2,000

2,000

Tipus

1

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta, de llautó cromat i
muntada en paret. Totalement instal.lada connectada i provada.
Tipus

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL AMIDAMENT

Text

30,000

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
8,000
1,000
2,000

2,000

m

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

14,000
16,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

1

80,000

1,000
4

EJM12405

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

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

18,000
18,000
6,000
6,000
32,000

2,000

76

12,000

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 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 11/12/18

Tipus

Aigua freda

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

EFQ3349K

Num.
1

m

Text

Aigua freda

[C]

EFQ33A5K

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

[C]

Aigua calenta

2,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
AIGUA
SANITARIS I AIXETES

TOTAL Fórmula

30,000

1

[D]

[E]

[F]

EJ14B213CC01

u

AMIDAMENT DIRECTE
EJ13B713CC02

u

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

18,000
TOTAL AMIDAMENT

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de sortida vertical ref. A34223700-A341231000-A801230004 de
la serie ACCESS de ROCA SANITARIO o equivalent, amb seient i tapa, de color blanc, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació.
2,000

TOTAL Fórmula

2
1

01
00
05
07
03

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref. A327621000 de la serie HALL de ROCA SANITARIO o equivalent ,
senzill, d'amplària 49,5 cm, i 65 cm de llargada de color blanc, col·locat amb suports murals fixat amb tacs
químics.

18,000
AMIDAMENT DIRECTE

12

EFQ33A7K

Num.
1

m

Text

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

Aigua calenta

[C]

[D]

[E]

[F]

EN314727
Num.
1
2

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1
2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

6

TOTAL Fórmula

Aigua freda
2 Aigua calenta

EJ18CC00

1
2

u

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA SANITARIO o equivalent, de color blanc, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. S'inclou reixa desaigua i joc de fixació.

u

3,000

u

Text

bonsais
dispensari

7

EJ18CC06

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

u

1,000

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN PLUS de ROCA SANITARIOS o equivalent ref
A870B10400, de mides 46 X 46 x2 cm, encastada a taulell.
Tipus

Vàlvula d'esfera 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
Tipus

1,000

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de ROCA SANITARIOS ref A5A7623C00 o equivalent, per a
abocador amb sortida giratoria, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, i connectada.

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN de ROCA SANITARIOS o
equivalent ref A870AA640 o equivalent, de mides 70 X 46 x1,8 cm, encastada a taulell.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL Fórmula

8
1

EJ29CC05

Num.

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

2,000
1,000

u

EJ1ACC04

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Aigua freda
Aigua calenta

EN316727

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo PRESTO XT ECO L o equivalent, de polsació
antibloqueig, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de cos i polsador de llautó cromat, peces
interiors en materials resistents a la corrosió i incrustacions calcàries, col·locat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE
5

7,000

TOTAL AMIDAMENT
15

4

TOTAL Fórmula

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

4,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

4,000
3,000

u

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Aigua freda
Aigua calenta

EN315727

EJ23CC03

TOTAL Fórmula

16,000

TOTAL AMIDAMENT
14

3

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

16,000
TOTAL AMIDAMENT

13

78

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

30,000

m

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

14,000

TOTAL AMIDAMENT
11

Data: 11/12/18

TOTAL Fórmula

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

AMIDAMENTS

14,000 C#*D#*E#*F#

14,000
TOTAL AMIDAMENT

10

77

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

EUR

EJ2811AGCC07

u

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera ref. A5A8209C00 de la serie L20 de ROCA SANITARIO o
equivalent, encastada en taulell, de llautó cromat, amb broc giratori, amb dues entrades de maniguets,
instal·lada.

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
00
05
08

79

AMIDAMENTS

EEA1UT01

Num.

u

Text

Num.

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
ENERGIES ALTERNATIVES

1

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

u

1,000

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR DIVICON PS-10. Amb bomba de circulació amb regulació
de revolucions per a corrent alterna, 2 termòmetres, 2 calus de pas amb antirretorns, indicador de cabal,
manòmetre, vàlvula de seguretat, vàlvules d'omplenat, , separador d'aire, maniguets flexibles per la bomba,
amb circuit intern d'impulsió i retorn i aillament tèrmic, amb una alçada d'impulsió de 6,0 m i un cabal de 1000l/h,
per a instal.lació intercalat en circuit d'impulsió i retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectt i provat.

Num.
1

1

Text

Tipus

Primari solar

[C]

[D]

[E]

EEV3UT01

u

[F]

Text

[D]

[E]

[F]

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Text

1,000

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a sistemes de recirculació d'ACS, tipus Stratos ECO-Z 25/1-5 de
la firma WILO o equivalent, alimentació monofàsica V i règim de gir de 2900 rpm, per a aigua entre -20 i 140°C,
amb connexions DN25, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes.
Tipus

Recirculació ACS

[C]

[D]

[E]

[F]

EN315427
Num.
1

u

Text

Col.lectors solars
Acumulador solar 2
3 Omplerta solar
4 Grup impulsor pri,mari solar
6 Recirculació
2

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

TOTAL Fórmula

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la producció d'A.C.S.
en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els requeriments de Normativa Associació
Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751.
Temperatures d'impulsió de calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de A.C.S.
fins a 95 graus centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit secundari de
A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material St37-2) resistents a la corrosió mitjançant esmaltat
de dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C segons DIN
1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal. Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els
costats amb escuma rígida de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de
color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula antiretorn i
connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana de 10 bar. Referència 7180662
de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi instal·lat.
Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència 7175213 de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Acumulador solar

ENH26327

Num.

1,000

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a
instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil / gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per la supressió d'escalfament posterior del
interacumulador d'A.C.S. i / o escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de
càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i / o cèl·lula solar. Per muntatge a la
paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més
incloses en el volum de subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
EUR

80

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

1,000

Tipus

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

[C]

TOTAL AMIDAMENT
6

Num.

u

1,000

1,000

ENH2UT01

EJAAUT01

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de superfície d'absorció i 12 tubs de buit, amb sistema d'autolimitació
de temperatura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 1,51m2 de la firma
'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el material de fixació, connexió i muntatge
de la mateixa marca, tubs d'unió, conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors automàtics i vàlvules de
seguretat. Segons UNE-EN 12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.

1

3

Control solar i producció ACS

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

1,000

EEA1UT02

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

Text

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de superfície d'absorció i 24 tubs de buit, amb sistema d'autolimitació
de temepratura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 3,03m2 de la firma
'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el material de fixació, connexió i muntatge
de la mateixa marca, tubs d'unió, conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors automàtics i vàlvules de
seguretat. Segons UNE-EN 12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.
Tipus

Pàg.:

S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula motoritzada de dues vies tot/res de DN3/4'', tot el
cablejat de control, canalitzacions per al cablejat i tot el material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

3,000

5

1

Data: 11/12/18

1,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

[C]

2,000
2,000
1,000
4,000
2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
1,000
4,000
2,000

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

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

EN316427

u

81

AMIDAMENTS

Text

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15

EEU6U001

u

Text

2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

u

EEU41B31

Text

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 elàstic, muntada superficialment
Num.

Num.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4´´, col·locat roscat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Primari solar

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

1,000

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT
ENF11A20

Num.
1

u

Text

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada
Tipus

Distribució ACS

[C]

[D]

[E]

[F]

ENE16300
Num.
1

u

Text

Tipus

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

Num.

u

Text

1

Primari solar
Acumulador solar
3 Acumulador convencional

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

u

[D]

[D]

[E]

18

EJAAUT02

u

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
1,000

[E]

[F]

3,000

TOTAL Fórmula

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

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

TOTAL AMIDAMENT
ENFBU010

[C]

2,000

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada superficialment

2

14

bomba recirculació

2,000

1,000

Tipus

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
Tipus

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

Entrada vàlvula dos vies motoritzada

EN915427

Text

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
13

1

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i muntat roscat

Entrada vàlvula termostàtica

ENE15300

Num.

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
12

EFM25530

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

1,000

2,000
17

10

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

1

2,000

8,000
16

EN811677

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

8,000
TOTAL AMIDAMENT

9

82

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

1
1

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

11,000

Num.
Num.

Data: 11/12/18

2,000

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb resistencia elèctrica. Per a la producció
d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els requeriments de Normativa
Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció segons DIN
4751. Temperatures d'impulsió de calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de
A.C.S. fins a 95 graus centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit
secundari de A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador (material St37-2) resistents a la corrosió mitjançant esmaltat de
dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C segons DIN
1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal. Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els
costats amb escuma rígida de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de
color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula antiretorn i
connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana de 10 bar. Referència 7180662
de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de magnesi instal·lat.
Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència 7175213 de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou resitència elèctrica regulable a 2, 4 o 6 kW, monofàsica, amb termòstat dre seguretat i regulació de
temperatura, brida i junta i tapa dèr a la brioda, model EHE ref. ´´Z012676´´ de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

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

EUR

1

Text

Acumulador convencional

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
19

EEV42001
Num.
1

u

Tipus

REcirculació ACS

[C]

[D]

3
[E]

EEVW1000

[F]

EP43UT01

Num.
1

1,000

2
3

Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador

4
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6
7

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

5,000
TOTAL AMIDAMENT

8
9

5,000

10
11
12

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

01
00
05
09
01
01

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
COMUNICACIONS
VEU I DADES

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

EP73IM01
Num.

u

Text

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point WiFi Standard. Muntat a sostre, connectat i configurat
segons criteriss Ajuntament.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

23
24
25

TOTAL Fórmula

26
1

27

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

3,000

28

TOTAL AMIDAMENT
2

EP7351E3
Num.

u

Text

29

3,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wifi
Centraleta antiintrusió
Subtotal
Punts de treball
Sala Polivalent
Vestíbul
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Perruqueria
Espai reunió
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari
Subtotal

3,000
1,000
S
8,000
1,000
2,000
7,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
S

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Pàg.:

Text

3,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
4,000 SUMSUBTOT
C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
14,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
52,000 SUMSUBTOT

Tipus

Wifi 1
Wifi 2
Wifi 3
Centraleta antiintrusió
Punts de treball
Sala Polivalent 1
Sala Polivalent 2
Sala Polivalent 3
Sala Polivalent 4
Sala Polivalent 5
Sala Polivalent 6
Sala Polivalent 7
Sala Polivalent 8
Vestíbul
Aula cuina 1
Aula informàtica 1
Aula informàtica 2
Aula informàtica 3
Aula informàtica 4
Aula informàtica 5
Aula informàtica 6
Aula informàtica 7
Aula bonsais1
Aula bonsais 2
Perruqueria 1
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari

EP7ZIM17

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

[C]

[D]

[E]

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

30,000
22,000
23,000
5,000

30,000
22,000
23,000
5,000

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

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

37,000
41,000
44,000
42,000
38,000
33,000
29,000
26,000
32,000
25,000
25,000
25,000
24,000
24,000
23,000
23,000
16,000
24,000
22,000
24,000
14,000
11,000
11,000

74,000
82,000
88,000
84,000
76,000
66,000
58,000
52,000
64,000
50,000
50,000
50,000
48,000
48,000
46,000
46,000
32,000
48,000
44,000
48,000
28,000
22,000
22,000

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

u

[F]

Text

Tipus

Wifi
Centraleta antiintrusió
Punts de treball
Vestíbul
Aula cuina
Aula informàtica
Aula bonsais
Perruqueria
Despatx 1
Despatx 2
Dispensari
Sala polivalent

EP74SH11

u

TOTAL Fórmula

1.306,000

Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetat
[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
7,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

3,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
14,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
16,000
TOTAL AMIDAMENT

5
EUR

56,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

84

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat sota tub o canal

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num.
1

m

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

Data: 11/12/18

TOTAL AMIDAMENT

Instal·lació elèctrica de punt de control

Text

AMIDAMENTS

1,000

TOTAL AMIDAMENT
20

83

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

50,000

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

85

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

86

fixa, col.locat
Num.
1

Text

Tipus

Rack principal

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

EP7Z113B
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

u

Text

1
2

[C]

[D]

[E]

Tipus

Sala polivalent
Aula informàtica

[D]

[E]

[F]

13

EG21H81J

m

Num.

36,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

70,000 C#*D#*E#*F#

70,000

14

EG151512

u

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

3,000
Num.

EP7ZA122IYQ9

70,000

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

8

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h ref. NSYAVD1U312T de la serie
Ventiladors per a armaris de HIMEL , amb termòstat i pilot, col·locat

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

15

ED35U001

EP7ZE091
Num.
1

u

Text

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge
horitzontal, col.locada
Tipus

Rack principal

[C]

[D]

[E]

[F]

EP7ZUT01
Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

Text

1

[C]

[D]

[E]

EG61UX14

m

[D]

16

EG21HD1J

Num.
1

TOTAL Fórmula

[F]

m

1,000

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

Text

Tipus

Accés telefonia

EPD5C130
Num.
1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

[C]

[D]

20,000

2,000

[E]

[F]

u

TOTAL Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

2,000

[F]

[E]

1,000

40,000

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i porta
metàl.lica, de 300x500x60 mm, muntada superficialment

Text

Tipus

Accés a usuari

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

12

Connexió servei telecomunicacions

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mmm d'amplada, amb tapa cega de 1U unitat d'alçada.
Totalment instal.lat sobre bastidor rack.
Tipus

Tipus

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

2,000

EP7ZUT02

Text

1,000

TOTAL AMIDAMENT
11

1

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mmm de profunditat. Totalment instal.lat sobre bastidor rack.
Tipus

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a l'accés dels
operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb tanca de seguretat i ganxos per a tracció.
Totalment instal.lada a terra.

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

u

1,000
Num.

9

15,000

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

30,000
6,000

3,000

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600 mm, fixada mecànicament
Tipus

Text

TOTAL Fórmula

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

3,000

EP7Z6516

Num.

1,000

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament

1

7

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3,000

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a centralització de funcions en lloc de treball , de la sèrie
Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques. Ref: TK01103/8 DE LA GAMA
CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA 'SIMON' O EQUIVALENT. S'inclouen tots els accessoris, angles,
tapes i petit material. Totalment instal.lada, connectada i provada.
EUR

Obra
Capítol
Titol 3

01
00
05

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

Data: 11/12/18
09
01
02

Pàg.:

87

AMIDAMENTS

XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
COMUNICACIONS
VIDEOPORTER

EP22UT01

Num.

u

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i unitat exterior en muntatge superficial. Ref. VP705108 de
la firma 'PLANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou Placa digital Compact T S2 204
amb mòdul audio/video color digital (no coaxial), mòdul de control digital amb 8 polsador i dimensions
215x130mm, amb caixa de superfície, , 2 distribuidors de video DVC-4S, alimentador ATF-98 i 8 monitors
E-Compact blancs Digital Color amb mòdul de connexió. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EP27UT01
Num.

m

Num.

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1

u

Text

Tipus

1

Text

1,000

[D]

[E]

[F]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

EMD3U012

u

Text

1,000

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos elements duals oposats, amb un angle de visió de 90º, de
11x11m, amb certificació 50131 de grau 2, amb immunitat a mascotes de fins a 40kg, model DG75 de la firma
'PARADOX' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat d'acord amb prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
connectat i provat.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EMD3U014

u

TOTAL Fórmula

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

12,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10 (PCBEVO192) de 8 zones (16 amb ATZ) ampliable a 192,
muntada en caixa metàl.lica PAR-116, amb transformador inclòs, amb teclat LCD PAR-9N, amb font
d'alimentació de 12 V/1A per a sistemes de seguretat segons EN50131 grau 3 model DEM-1043, amb mòdul de
4 sortides de relé de 5A programables amb sortida PGM per alarma d'incendi model PAR-33 (PGM-4) i sistema
transmisor GSM/GPRS amb trasnmissor QAR-265A, suport metàl.lic QAR-277 i antena connector petit
QAR-266A, tot de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'bydemes' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada, programada
d'acord amb especificacions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i provada.
[C]

[C]

60,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
SEGURETAT
SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ

Tipus

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

1,000

1

Num.

TOTAL Fórmula

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per situacions de mala
il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper i sortida PGM.Amb certificació 50131en grau 3.
Proporciona un accés fàcil i ràpid a totes les funcions del sistema de seguretat. Model K641de la firma
'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

1

Num.

u

[F]

2,000

EMD3U004

Num.

TOTAL Fórmula

5

EMD3U001

[E]

TOTAL AMIDAMENT

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

[D]

TOTAL Fórmula

100,000

60,000

01
00
05
09
02
01

[C]

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Model DEM-3 de la firma
Queen Alarm o similar d'iguals característiques. S'inclou el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada dins de caixa de centraleta d'incendis.
Tipus

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

Tipus

1,000

EMD3U003

Num.

4

m

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

88

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb funció ATZ, amb sortida PGM model PAR-8 ZX8 de la firma
'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'idèntiques característiques. Muntat en caixa metàl·lic
PAR-116 també inclosa, amb entrada de cable de xarxa protegida, frontissa de porta desmuntable amb presa de
terra, amb 2 microrruptors de sabotatge a porta i paret, amb transformador inclòs i per a capacitat per a dos
mòduls PAR-8 ZX8. S'inclou tot el petit material de fixació, connexio i muntatge.

100,000 C#*D#*E#*F#

100,000

EG21H71J

Text

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

u

1

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

Text

EMD3U010

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

1

Data: 11/12/18

12,000

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una potència sonora de 101 dB a 1m, incorpora tamper de
caixa i paret. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm.
Amb certificat Grau de Seguretat 3 segon EN50131. Model GE-3 ref. AS210N de la firma 'bydemes' o equivalent
d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada,
connectada i provada.

TOTAL Fórmula

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

EUR

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1

Pàg.:

89

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS
11

EG151512
Num.

1,000

Data: 11/12/18

u

EMD3U015

Num.

u

Text

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica estroboscòpica de color blau de 60 flaixos per minut.
Certificada per a instal·lacions EN50131 de grau 3. Potència acústica de 85 dB a 3 m. Amb tamper de caixa i
paret. Amb auto detecció de tall de cable o sabotatge. Amb bateria de 12 Vcc de 7,2 Ah. Amb temps de senyal
acústica configurable de 3,5,10 i 20 min. Consum en repòs de 25 mA. Consum màxim de 710 mA. Temperatura
de funcionament de -20-55 ºC. Dimensions 210x300x87 mm. Model AS619 de la firma CADDX o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada
d'acord amb prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectada i provada.

Text

Tipus

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

EMD6UT02
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

m

Text

Num.
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

m

1

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

32,000
23,000
21,000
21,000
20,000
20,000
23,000
13,000
12,000
12,000
12,000

25,000
17,000

25,000 C#*D#*E#*F#
17,000 C#*D#*E#*F#

EM91U020

Num.

15,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
SEGURETAT
INSTAL.LACIONS DE PARALLAMPS

u

Text

Parallamps normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o equivalent
d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i abraçadores, amb
peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat, connectat i provat.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2

EG380A07
Num.

m

Text

1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Tipus

1

Tipus

251,000

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

EG23EA15
Num.

Text

[C]

[D]

[E]

FDKZU001

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

Num.

50,000

1

EUR

[D]

[E]

[F]

u

TOTAL Fórmula

2,500 C#*D#*E#*F#
2,500

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.
Totalemtn instal.lat, connectat i provat.

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000

[C]

TOTAL AMIDAMENT

10,000

[F]

Tipus

2,500

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Tipus

7,500

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

1

4

TOTAL Fórmula

m

TOTAL Fórmula

7,500 C#*D#*E#*F#

7,500

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

m

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal

Llaç principal

Text

01
00
05
09
02
02

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Text

EG21H71J

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

32,000
23,000
21,000
21,000
20,000
20,000
23,000
13,000
12,000
12,000
12,000

TOTAL AMIDAMENT
10

[E]

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, complint amb el Reglament de productes de la
construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col.locat en tub

Detectors
DG75 1
DG75 2
DG75 3
DG75 4
DG75 5
DG75 6
DG75 7
DG75 8
DG75 9
DG75 10
DG75 11
Sirenes
AS619
AS210N

EP43UT02

[D]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

[C]

15,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Sub sub capítol

90

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

1

7

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

EM9AU001
Num.

u

91

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1

TOTAL AMIDAMENT

XPAUU009

Num.

1,000

1
2

01
00
05
12
01

2

Num.

PA

Tipus

1

Num.

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

01
00
05
12
03

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

Tipus

Edifici brutes
Edifici pluvials

[C]

[D]

[E]

[F]

PA

1,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
SERVEIS AFECTATS
XARXA D'AIGÜES

2,000

Complementari escomesa tipus C: per metre lineal d'escomesa, a partir dels 5 metres de longitud anteriors, en
calçada de paviment d'asfalt, d'acord amb llistat de preus base de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Text

Tipus

Edifici brutes
Edifici pluvials

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
00
05
12
07

EG14X001
Num.

U

2,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
SERVEIS AFECTATS
LEGALITZACIONS

Projecte de legalització per a instal.lació de baixa tensió. S'inclou el projecte, certificats així com la tramitació i
l'abonament de taxes.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

XPAUU008
Num.

PA

Partida alçada a justificar, corresponents a l'embrancament a realitzar per la CIA d'aigua la xarxa de servei per
al subministrament d'aigua sanitària

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2

EG14X005

Edifici

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Projecte de legalització per a instal.lació de climatització. S'inclou el projecte, certificats així com la tramitació i
l'abonament de taxes.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
00
05
12
06

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

1,000

TOTAL Fórmula
Num.

1

U

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

Partida alçada a justificar corresponent als drets d'embrancament de baixa tensió per a una potència de 87 kW
(subministrament principal) on s'inclouen els treballs i materials necessaris per la nova extensió de xarxa i els
treballs d'adequació de les instal.lacions existents realitzats per Endesa Elèctrica S.L. Unipersonal.

Text

92

Partida alçada a justificar, corresponents a l'embrancament a realitzar a la xarexa pública de sanejament des del
punt de connexió de l'edifici, amb una longitud màxima de 5 m i de 2 metres de profunditat màxima, en calçada
de paviment d'asfalt, d'acord amb llistat de preus base de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Text

XPAUU012

2

XPAUU004

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
SERVEIS AFECTATS
ELECTRICITAT BT

1

1

PA

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

Data: 11/12/18

1,000

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de
corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

Text

AMIDAMENTS

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
SERVEIS AFECTATS
SANEJAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

EUR

01
00
05
13
01

1,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
VARIS
OBRA CIVIL

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

93

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1

E2225432
Num.
1

m3

Text

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
Tipus

claveguero 110

2
3

claveguero 160

4
5

claveguero 200

6
7

claveguero 250

8
9

perico 60x60x60

10
11

perico 38x38x38
perico 45x45x45
13 canal
14 xarxa terres
12

[C]

[D]

[E]

37,000
66,000
17,000
30,000
13,000
10,000
9,000
9,000
1,000
1,000
1,000
8,000
11,000
140,000

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
1,000
1,000
0,600
0,600
0,300
0,400

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
0,600
0,600
0,300
0,400

[F]

1,000
1,000
0,600
0,600

TOTAL AMIDAMENT
2

F9365H11
Num.
1

m3

Text

Tipus

claveguero 110
claveguero 160

4
5

claveguero 200

6
7

claveguero 250

8
9

perico 60x60x60

10
11
12

perico 38x38x38
perico 45x45x45

F2285P0F
Num.
1

Text

claveguero 110

2
3

claveguero 160

4
5

claveguero 200

6
7

claveguero 250

8
9

xarxa terres

m3

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

1

PPAUXN01

Num.

PA

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
VARIS
AJUDES DE PALETA

Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleta i altres industrials per a l'execució de les instalacions,
s'inclouen retalls, forats i regates en forjats i tancaments verticals i qualsevol treball necessari per la instal.lació,
fixació i muntatge dels diferents elements de les instal.lacions de veu i dades, sanejament, aigua sanitària,
parallamps, control contra intrusió, detecció i extinció d'incendis, electricitat, enllumenat, comunicacions,
climatització i ventilació i la retirada de runa i material sobrant després de realitzar aquests treballs. S'inclou la
determinació prèvia de la situació de les armadures en qualsevol forat realitzat en elements estrucutrals de
l'edifici.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

141,934

[C]

[D]

[E]

37,000
66,000
17,000
30,000
13,000
10,000
9,000
9,000
1,000
1,000
1,000
8,000

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
1,000
1,000
0,600
0,600

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
1,000
1,000
0,600
0,600

[F]

0,100
0,100
0,100
0,100

TOTAL AMIDAMENT
3

22,200
39,600
10,200
18,000
7,800
6,000
5,400
5,400
1,000
1,000
0,216
1,728
0,990
22,400

01
00
05
13
02

113,800

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

2
3

TOTAL Fórmula

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

94

TOTAL Fórmula

1,480
2,640
0,680
1,200
0,520
0,400
0,360
0,360
0,100
0,100
0,036
0,288

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

[C]

[D]

[E]

37,000
66,000
17,000
30,000
13,000
10,000
9,000
9,000
140,000

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

1,250
1,250
1,250
1,250
1,000
1,000
1,000
1,000
0,400

1

01
00
07
01

EQ71CC01

u

8,164

[F]

2

EQ71CC02

u

TOTAL Fórmula

18,500
33,000
8,500
15,000
5,200
4,000
3,600
3,600
22,400

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
MOBILIARI I EQUIPAMENT
MOBILIARI FIX

Moble Aula Bonsais, composat per 3 mòduls baixos un d'ells amb calaix extraïble, i un altre mòdul d'aigüera, de
90 cm d'alçària total, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm,
de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol
perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 2 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de colors.
Partida acabada segons plànols de detall.
AMIDAMENT DIRECTE

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

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

EUR

Moble per dispensari, composat per 3 mòduls baixos de 60 cm un d'ells amb calaix extraïble, i un altre mòdul
baix de 90 cm i un mòdul d'aigüera, de 90 cm d'alçària cadascun, amb portes d'aglomerat amb laminat
estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la
paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150,
sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm,de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat
per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 2
de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de colors. Partida acabada segons plànols de detall.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EQ71CC03

u

1,000

1,000

Moble Aula cuina, composat per 2 mòduls baixos, un d'ells amb calaix extraïble i un mòdul d'aigüera, i mobles
alts per instal·lar elestrodomèstics, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de
PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug
de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i
sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 4 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

95

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

96

colors i dues cubetes per a utensilis. Partida acabada segons plànols de detall.
TOTAL AMIDAMENT
AMIDAMENT DIRECTE

2
4

EQ71CC04

u

EC1KCC02

u

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc d'acero inoxidable AISI 304 acabat satinat NOFER 08024.S o
equivalent. Dimensions: alçada 800 x amplada 600 mm x fons 75 mm. Fixat a la paret per platina reclinable.
·

Moble Aula cuina, composat per 3 mòduls baixos, un mòdul per placa d'inducció, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat
a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150,
sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i
forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. Partida acabada segons plànols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE
3

AMIDAMENT DIRECTE

EJ43CC09

01
00
07
02

u

1

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
MOBILIARI I EQUIPAMENT
SENYALITZACIÓ I MARCATGE

Text

Tipus

lavabos

EJ42CC10
Num.

Num.
1

m2

u

Tipus

retol entrada

[C]

[D]

3,000

1,000

[E]

[F]

Text

Tipus

EB92CC01

u

EB92CC03

TOTAL Fórmula

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, tipus 1 i 2 amb pictograma perforat o caràcters
alfanumèrics, segons plànol detall DG C-08, amb suport, de mides 15X15 cm, autoadhesiva.

u

16,000

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

[D]

[E]

2,000
1,000
1,000
1,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
00
07
04

01
00
07
03

EQ9CECC01

u

1,000

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
MOBILIARI I EQUIPAMENT
MOBILIARI BANYS

2

Num.
1

Text

TOTAL Fórmula

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

5,000

Subministrament i instal·lació de frigorífic integrable d'una Porta tipus AEG SKZ81200F0 o equivalent , d'alçada
121 cm, i 207 litros, Clase A++. Inclou la porta panelable del mateix material que la resta de mobiliari de la cuina.

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de NOFER o equivalent, per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer recobert de ABS color blanc amb protecció antibacteries. Suport d'acer
inoxidable AISI 304 amb embellidor de ABS color blanc.
· Longitud: 800 mm.· Barres Ø 34 mm. Col·locat amb fixacions de tacs químics.
Tipus

EQ9CECC02

u

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

EQ9CECC03

u

EQ9CECC04

u

TOTAL Fórmula

EUR

5

EQ9CECC05

u

1,000

Subministrament i instal·lació de forn multifunció pirolític Balay 3HB557XM o equivalent, carrils telescòpics, Inox,
Clase A-10%.
AMIDAMENT DIRECTE

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

1,000

Subministrament i instal·lació de microones integrable Balay 3WMX1918X Inox o equivalent, de 17L i amplada
60cm.
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Subministrament i instal·lació de congelador intégrable IG 1624 o equivalent, d'alçada 88 cm , 100L Net, 4
calaixos, Classe A + +. Inclou la porta panelable del mateix material que la resta de mobiliari de la cuina.
AMIDAMENT DIRECTE

3

u

[F]

PRESSUPOST 1262-16
EDIFICACIÓ
MOBILIARI I EQUIPAMENT
ELECTRODOMESTICS CUINA

AMIDAMENT DIRECTE

EJ46CC08

2,000

2,000
1,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

1

TOTAL Fórmula

Vitrina d'anuncis per interior, referència 1626 de 1800X1000 mm de MADI o equivalent, amb fons en acer blanc
per utilitzar amb rotuladors d'esborrat en sec i amb aplicacions magnètiques, espai interio útil 40 mm. Formada
per marc d'alumini anoditzat en plata mate amb cantoneres arrodonides, portes corredisses de vidre de 4 mm o
de metracrilat, amb pany tipus llapis insertat en la carcassa.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

[F]

3,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

lavabos
cuina
3 bonsais
4 dispensari

[C]

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

2

[E]

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de NOFER o equivalent, col·locat amb fixacions de tacs químics.

2

Vinil autoadhesiu per formació de rètol d'entrada segons plànol detall DG C-08, col·locat.

Text

[D]

2,000

1

EB92CC05

[C]

TOTAL AMIDAMENT
4

1

2,000

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de NOFER o equivalent, de plàstic ABS color blanc i visor
transparente, col·locat amb fixacions de tacs químics.

1,000
Num.

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

4,000

1,000

1,000

Subministrament i instal·lació placa d'inducció de 4 zones tipus AEG HK 674400 FB Black Line o equivalent, de
56 x 49 cm.
EUR
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AMIDAMENTS
5

AMIDAMENT DIRECTE

Data: 11/12/18

muret perimetral

58,000
14,000
6,000
22,000
20,000

6

1,000

7

6

EQ9CECC06

u

Subministrament i instal·lació de rentavaixelles integrable Siemens SN65E010EU o equivalent de 60cm
d'amplada, Clase A++. Inclou la porta panelable del mateix material que la resta de mobiliari de la cuina.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EQ88UA12

u

8

u

4

K218SG03

1,000

1

Tipus

muret perimetral

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal
i 125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i
de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat

m

EE41A837

u

1

Text

Tipus

escales

2

1,000

4

01
01
01
01

F2194AU5

m2

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1,000

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
ENDERROCS

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

2

F211SG01

u

K213SG02
Num.
1
2

Text

mur escales
rampa

3
4

obertura en muret

m2

Enderroc de grades, glorieta, escales i murs existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.

01
01
01
02

F21QCC01

u

[D]

[C]

[D]

5,000
17,000
12,000
4,000

2,000
3,000
2,000
1,200

[E]

[E]

1,000
3,000
8,000
3,000

10,000
4,000
1,000
9,000

2

F21QCC02

u

TOTAL Fórmula

17,000

[F]

TOTAL Fórmula

10,000
12,000
8,000
27,000

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

57,000

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
RETIRADA DE MOBILIARI I MATERIAL

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat a magatzem municipal.
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal.
AMIDAMENT DIRECTE

3

F21QCC03

u

1,000

Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Tipus

[F]

275,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

1

[E]

17,000 C#*D#*E#*F#

Colze de 45° per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

[D]

Enderroc d'esglaó, amb compressor, mitjans manuals i mecànics S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor.

3

AMIDAMENT DIRECTE
10

[C]

17,000

3,000
Num.

u

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

Repicat de coronament de muret de bloc existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Text

K219SG04

98

252,400

TOTAL AMIDAMENT
5

EE41AQ37

m

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

9

69,600
21,000
9,000
33,000
30,000
TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i instal·lació de campana extractora d'illa Pando I-401 o equivalent de 90 x 62 cm, amb
botonera electrònica, classificació Energètica A+, Filtres Inox, Funció Last Time, Il·luminació LED, Led 4000K,
d'acero inoxidable AISI classificació 304 i sistema detecció automàtica saturació de filtres.
AMIDAMENT DIRECTE

EE41A137

1,200
1,500
1,500
1,500
1,500

1,000

Num.

8

muret interior

9

Pàg.:

[F]

10,000
51,000
24,000
4,800

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

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a
magatzem municipal.
AMIDAMENT DIRECTE

4

TOTAL Fórmula

F21QCC04

u

F21QCC05

u

1,000

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal.
AMIDAMENT DIRECTE

5

6,000

2,000

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidori trasllat a magatzem municipal.
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

2

AMIDAMENT DIRECTE
6

K21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

7

K21D3362
Num.

3

1,000

m

Text

3

6,000

F2226123
Num.
1

Tipus

3

[D]

5,000

5,000

[E]

[F]

2

TOTAL Fórmula

4
1

reixes exitents

25,000 C#*D#*E#*F#

8

K21HCC06

u

25,000

Text

Tipus

contraforts mur bloc
costelles grades
mur escales
perimetral

7
8

Desmuntatge de pal i instal·lacions aeries existents de telèfon i enllumenat pista. S'inlcou l'enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

9

inici grada
esglaons

10
11

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
01
01
03

vorades
Subtotal
14 pericons
15 Subtotal
12

1,000

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

u

4

01
01
02

F2241010
Num.

m2

Text

F221C472

5,000

m3

1

Text

Tipus

[C]

[D]

1351CC11

[E]

[F]

1

TOTAL Fórmula

105,000 C#*D#*E#*F#
425,000 C#*D#*E#*F#

105,000
425,000

m3

Text

TOTAL AMIDAMENT

contraforts mur bloc
costelles grades

3
4

mur escales

530,000

6

perimetral

7

1

Text

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,300
0,200
0,200
0,200

5,000

0,600

0,600

0,600

5,400
2,880
7,200
4,320
3,960
12,600
5,760
1,800
7,120
4,400
3,000
58,440
1,080
1,080

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

59,520

[C]

[D]

460,000

0,250

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

115,000 C#*D#*E#*F#
115,000

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
OBRA CIVIL

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades
Tipus

5

Num.

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,300
0,400
0,400
0,200

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

01
01
04

Num.

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Tipus

m3

3,000
2,000
20,000
12,000
11,000
35,000
16,000
20,000
89,000
55,000
75,000

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
MOVIMENT DE TERRES

2

F9A1201J

5,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

S

Obra
Capítol
Titol 3

2

2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

1

[E]

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans manuals.
S'inclou el tapat posterior.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

[D]

S

1

K168CC02

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

102,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

5
6

TOTAL AMIDAMENT

m3

100

45,000 C#*D#*E#*F#
50,000 C#*D#*E#*F#

0,100
0,250
TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de
15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
[C]

450,000
200,000

zona grades

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,000
2,000
20,000
12,000
11,000
35,000
16,000

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

TOTAL Fórmula

5,400
2,880
7,200
4,320
3,960
12,600
5,760

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

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Tipus

[C]

140,000

[D]

[E]

0,050

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
EUR

2

14E22BE7

m2

42,120

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
EUR
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Pàg.:

101

resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Num.
1
2

Text

Tipus

contraforts mur bloc
costelles grades

3
4

mur escales

5
6

refer forats finestres edifici antic

[C]

[D]

[E]

5,000
4,000
1,000
1,000
1,000
3,000

3,000
2,000
20,000
12,000
11,000
1,500

2,000
1,000
1,200
1,500
1,500
2,000

[F]

AMIDAMENTS
1

2,000

9

F9V3CC06

m

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

Num.
1

Text

Tipus

esgalons accés plaça sauló

2
3
4

105,500

esgalons accés jocs infantils

6
7

3

14E22BE5

Num.

m2

Text

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000

35,000
16,000
18,300

1,000
1,500
1,000

[F]

8
9

perimetral

2
3

recrescut

esglaons accés paviment formigó
escales a refer

F9V3CC07

4,000

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
3,000
5,000

6,000
4,000
9,000
15,000
9,000
5,000
4,000
8,000
6,000

[F]

m

35,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
18,300 C#*D#*E#*F#

6,000
4,000
9,000
15,000
9,000
5,000
20,000
24,000
30,000

1

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 60 cm de llargada
model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó
HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces.

Text

Tipus

escales

[C]

[D]

2,000

3,000

[E]

[F]

E8K2CC01
Num.

m

Text

F965CC08

[C]

[D]

1,000
1,000

11,700
7,500

[E]

[F]

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

perimetral

2

11,700 C#*D#*E#*F#
7,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

E4PRCC02

m

1

E4PRCC04

m

talussos

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000

14,000
41,000
20,000

1,000
1,000
1,000

[F]

F923RJ10

m3

Subministrament i muntatge de petja de la casa Norten o equivalent per formació de l'últim esglaó S'inclouen els
segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i anivellament.

Text

75,000

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material
Tipus

1

[C]

[D]

460,000

0,250

[E]

[F]

13

E7A24M0L

m2

115,000

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
E4PRCC05
Num.

Text

u

F9G2CC09

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m de llargada de la casa Norten o equivalent. S'inclouen els
segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i anivellament.
Tipus

[C]

[D]

[E]

460,000

20,000
14

8

TOTAL Fórmula

115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18,000

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent per formació del primer esglaó S'inclouen
els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i anivellament.

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
41,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

AMIDAMENT DIRECTE
7

Tipus

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en ´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o equivalent. S'inclouen
els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i anivellament.

Num.

m

Text

3

19,200

AMIDAMENT DIRECTE
E4PRCC03

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN P1 de BREINCO o equivalent, de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

2

12

6

6,000

TOTAL Fórmula
Num.

1

m

Coronament de mur de bloc de formigó, amb peça de placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara
vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Tipus

TOTAL Fórmula

77,300
11

4

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

122,000

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
Num.

1

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
10

102

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 120 cm de llargada
model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó
HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces.

5

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

30,000
8,000
24,000
18,000
16,500
9,000

Data: 11/12/18

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

EUR

Text

m3

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. S'inclou part proporcional de talls i
curat del formigó.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1

460,000

Pàg.:

F9Z4AA24

m2

AMIDAMENTS

69,000 C#*D#*E#*F#

0,150
TOTAL AMIDAMENT

15

103

Num.

69,000

1

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm
AMIDAMENT DIRECTE

E4DCCC10
Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

24,000

0,200

[E]

[F]

FHM41602

Num.

m2

Text

Tipus

1
3
4

[C]

[D]

15,000
24,000
10,000
20,000

12,000
3,000
2,000
3,000

[E]

Num.
1

m

3

Tipus

escales

[F]

[C]

[D]

[E]

01
01
05
01

U

Text

[D]

332,000

[F]

[E]

[F]

4,000

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat, amb làmpada led de
29 W, 3000ºk i 2730 lm, regulable, amb òptica per a il.luminació de places tipus PL43, model FLOODLIGHT
MICRO ref. 5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.
Tipus

U

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

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

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

M

Text

4,000

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

4,000

6,000

TOTAL Fórmula

[E]

[F]

EG22UT01

M

6,000

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
INSTAL·LACIONS
ENLLUMENAT PLAÇA

Text

24,000

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat a l'interior de
columna d'enllumenat.
Tipus

1

[C]

[D]

4,000

6,000

[E]

[F]

Num.
1

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta a una alçada superior a 80 cm, amb braç de 750 mm, segons norma UNE-EN 40-5, d'acord amb detalls
de projecte, s'inclou la pletina, el dau de formigó H-250, els perns, les femelles i tot el petit material de fixació i
muntatge. Amb recobriment anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins a la base de la portella aplicat en fàbrica,
a consistent en tractament termoplàstic de polimerització de la superfície metàl.lica amb copolímer de polietilè
PPA 525, amb acabat de textura gris antracita, prèvia preparació de la superfície mitjançant decapat i granallat.
Totalment instal.lada, fixada i provada.

EUR

2

M

Text

24,000

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra
Tipus

General
Placa - columna

[C]

[D]

75,000
4,000

1,000

[E]

[F]

FGD2E010
Num.

Text

U

TOTAL Fórmula

75,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FG38E355

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

4,000

FG313306

TOTAL Fórmula

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades, amb fusibles de tipus UTE, col.locada

1

5

TOTAL Fórmula

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

4,000

FG46E010
Num.

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

7

u

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

FHM1U001

Tipus

4,000

FHQ2U003

Num.

4

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

1

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina

1

TOTAL Fórmula

180,000
72,000
20,000
60,000

6,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

Text

TOTAL Fórmula

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Text

TOTAL Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT

4,800

TOTAL AMIDAMENT
ED5H89A8

[F]

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

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

2

19

u

1

4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9E1310A

[E]

4,000

50,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per paviment de formigó amb tauler de fusta de pi i matavius.

1

18

[D]

104

460,000
Num.

17

[C]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

F9GZ2564

Tipus

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
AMIDAMENT DIRECTE

16

Text

Data: 11/12/18

79,000

Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

1

Pàg.:
4,000 C#*D#*E#*F#

4,000
TOTAL AMIDAMENT

9

FDK2U355

Num.
1

u

Text

4,000

Tipus

Pas i registre

FDKZHBB4

[C]

[D]

[E]

[F]

FG31S506
Num.

M

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

M

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

3

m

Text

1

[C]

[D]

[C]

TOTAL Fórmula

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

FDK3UT20

U

TOTAL Fórmula

Num.

Text

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

5

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

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Text

TOTAL Fórmula

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

1,000

GDG5U010

TOTAL Fórmula

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, 2 vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció, filtre i
comptador de 1'' . totalment instal.lat, connectat i provat.

1

1,000

Canalització de desguas per a font amb tu de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm i dau de recobriment de
formigó de 45x45 cm
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

75,000
15,000 C#*D#*E#*F#

15,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

FDK254D9

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

1,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

20,000

1,000

75,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[F]

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

Treballs de connexió de la nova línia d'enllumenat a línia d'enllumenat existent, en columna d'enllumenat públic.
S'inclouen els treballs i material per la connexió de la nova línia. Es consideraran els treball acabats en el
momnent que la línia d'enllumenat de la plaça estigui en prefecte funcionament.
Tipus

[E]

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada

1

Text

20,000

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Tipus

u

TOTAL Fórmula

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

20,000

FN316324

Num.

Num.

[F]

TOTAL AMIDAMENT
[F]

TOTAL AMIDAMENT
m

[E]

TOTAL AMIDAMENT

75,000

75,000

EG32UT02

[D]

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei

1

15

[C]

20,000

1

75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

M

Tipus

75,000

75,000

FDGBAN1

Text

FDG51357
Num.

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

1

14

TOTAL Fórmula

75,000 C#*D#*E#*F#

75,000

F2221774

106

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

75,000

TOTAL AMIDAMENT
13

2

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Tipus

m

1

75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

FFB14655

TOTAL AMIDAMENT

Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub
Tipus

m

Pàg.:

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
INSTAL·LACIONS
INSTAL.LACIÓ DE FONTS

1,000

75,000

FDG51357

01
01
05
02

Num.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1

12

1

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
11

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

Data: 11/12/18

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

AMIDAMENTS

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

TOTAL AMIDAMENT
10

105

1,000

Num.
1

EUR

Text

Desguàs font

U

15,000

Perico de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2 i solera de formigó
per a registre de desguàs de font segons detall dels Criteris tècnics generals per al subministrament i instal.lació
de fonts públiques de l'Ajuntament de Barcelona
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
2

Data: 11/12/18

Alimentació Font

Pàg.:

FDKZHBB4

u

AMIDAMENTS

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

107

Num.

2,000

1

Num.
1
2

M

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Text

Tipus

Connexió de servei
Desguàs

[C]

[D]

[E]

FDK2U355

[F]

Num.
1

TOTAL Fórmula

Num.
1

[C]

[D]

m

Tipus

[C]

Connexió de servei

[D]

[E]

u

Text

Tipus

Pas i registre

[C]

[D]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

u

F2221774
Num.

1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

M

1,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Text

Tipus

1

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

01
01
05
03

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
INSTAL·LACIONS
QUADRE DE FESTES

7

FDGBAN1
Num.

M

15,000

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1G1ZX012

Num.
1

u

Text

QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la plaça, amb armari metàli.lic de 900x1000X180 mm per a
intempèrie, amb porta i finestreta, pany i clau, amb dues preses tipus cetact de 16A i trifàsicuqes i les
proteccions magnetotèrmiques i diferencials necessàries, amb rètolació dels dispositius, embarrats interiors de
conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i
provat
Tipus

Quadre festes exterior

[C]

[D]

[E]

[F]

EG31UT04

Num.
1

m

Text

Línia - 80 - QUADRE FESTES

[C]

[D]

[E]

EG22TH1K

m

1,000

1

[F]

EG22TH1K

Num.

TOTAL Fórmula

1

m

Text

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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
Tipus

Enllumenat pista

[C]

[D]

15,000

EUR

[F]

FDK2U355

Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

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

2

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 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

[E]

35,000

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

3

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
INSTAL·LACIONS
PREVISIÓ ENLLUMENAT PISTA

TOTAL Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
Tipus

01
01
05
04

15,000

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

TOTAL Fórmula

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

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

TOTAL Fórmula

15,000

TOTAL AMIDAMENT
FDKZHBB4

TOTAL Fórmula

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

18,000

[F]

[F]

108

15,000 C#*D#*E#*F#

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

Text

[E]

15,000

8,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

8,000
10,000

5

ED15UT01

Quadre Festes

2,000

TOTAL AMIDAMENT
9

Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

F2221774

Text

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

8

Data: 11/12/18

35,000

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
1

Data: 11/12/18

Pas i registre

Pàg.:
2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

FDKZ3176

u

2,000

FDKZHBB4

u

1,000

F2221774
Num.

M

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

M

Tipus

1

3

[C]

[D]

[E]

2

Tipus

Baladres

3

u

Text

Tipus

Cercis

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
INSTAL·LACIONS
SERVEIS AFECTATS

Tipus

14,000 C#*D#*E#*F#
14,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#
43,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la
retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.

Text

Tipus

Tipuana

[C]

[D]

[E]

[F]

4

F21RCM03

u

Text

[D]

[E]

[F]

1,000

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port gran amb mitjans mecànics, inclosa la
retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.
Tipus

Tipuana
Ailanthus
3 Xiprer

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

F21RUZ60

Num.

Text

1

reg
font

2

u

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el comptador
volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

T

2

Arbres petits
3 Arbres mitjans
4 Arbres grans

TOTAL Fórmula

Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria adecuada, càrrega sobre camió i transport a parc dins de l'Àrea
Metropolitana
Tipus

1

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

1,000
1,000

t

1,000
Num.

FJMZUZ20

[C]

ut
1,000
1,000
7,000

[D]

[E]

2,000

Densitat
0,080
0,160
0,400
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

01

[F]

TOTAL Fórmula

0,080 C#*D#*E#*F#
0,160 C#*D#*E#*F#
5,600 C#*D#*E#*F#
5,840

2,000
6

Obra

7,000

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

1,000

5

2

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

3,000
3,000
1,000

2

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

[C]

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

TOTAL Fórmula

35,000

Projecte de legalització per a instal.lació d'enllumenat públic. S'inclou el projecte, certificats així com la
tramitació i l'abonament de taxes.

Text

[F]

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port petit, amb mitjans mecànics, inclosa la
retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.

1

Num.

[E]

14,000
14,000
15,000

Entrada

F21RUZ20

Num.

U

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

EG14X002

[C]

TOTAL Fórmula

Num.

01
01
05
05

Text

F21RUZ10
Num.

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

1

110

Arrabassament i eliminació de tanca vegetal arbustiva, 2/3 m d'amplada. Inclosa l'arrencada de les soques, el
rebliment del forat, l'anivellament del terreny i la càrrega dels restes sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT

1
[F]

m

TOTAL Fórmula

35,000

35,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

Pàg.:

URBANITZACIÓ
JARDINERIA
JARDINERIA

2

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei

Text

F21RCM01

1

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

Num.

Data: 11/12/18
01
06
01

Num.

2,000

35,000

FDGBAN1

1

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

1

6

Capítol
Titol 3
Titol 4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE

5

AMIDAMENTS

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
AMIDAMENT DIRECTE

4

109

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, per protecció de l'arbrat
existent, amb amortització del material, el manteniment necessari durant l'obra i el desmuntatge inclòs

PRESSUPOST 1262-16
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 11/12/18

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

TOTAL AMIDAMENT
7

FR12CM01

Num.

u

Text

1

Tipuana
Cercis
3 Olivera
4 Ailanthus
5 Albizia

[C]

[D]

[E]

Parterre entrada plaça
Parterre edifici
3 Parterre mediterrani 1
4 Parterre mediterrani 2

25,000
16,000
7,000
61,000

2

[F]

7,500
4,800
2,100
18,300
TOTAL AMIDAMENT

13

FRZ3UM10

Num.

TOTAL Fórmula

8,000
0,000
1,000
1,000
1,000

Pàg.:

0,300
0,300
0,300
0,300

117,000

8,000
0,000
1,000
1,000
1,000

2

Data: 11/12/18

1

TOTAL Fórmula

Protecció d'arbre >=80 cm de perímetre, format per tots els taulers necessàris per tapar el tronc, de fusta de pi
tractada fins a 2 m d'alçària , col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb
filferro d'1,3 mm de gruix
Tipus

AMIDAMENTS

44,000 C#*D#*E#*F#
73,000 C#*D#*E#*F#

44,000
73,000

2

111

m2

Text

32,700

Tipus

Parterre entrada plaça
Parterre edifici
3 Parterre mediterrani 1
4 Parterre mediterrani 2

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000
16,000
7,000
61,000

2

8

FR12U060
Num.

u

Text

11,000

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FRE5CM02
Num.

m3

Text

Tipus

m2

Num.

4,000

[C]

[D]

[E]

15,000

1,000

0,500

[F]

Text

1

FRA5CM03

m2

Text

7,500

Protecció d'arrels descobertes abans de pavimentar, formada per escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35
kg/m3 projectada, amb mallazo de 12 mm, segons detall de memòria
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

15,000

1,000

0,500

[F]

FR3SUE05
Num.

m3

Text

Num.

Text

Tipus

TOTAL Fórmula

7,500

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

3,150

2,000

0,100

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

m3

3,000

16

FRA5CM04

m2

TOTAL Fórmula

9,450 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

Parterre entrada plaça
Parterre edifici
3 Parterre mediterrani 1
4 Parterre mediterrani 2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

21,000 C#*D#*E#*F#
21,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
33,000

Subministrament i plantació d'arbust de port petit,a triar, tipus Rosmarinus officinalis postratus o Dimorphoteca,
de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1 L, i a raó de 9 uts per m2 amb mitjans manuals. inclou el
llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a
la recepció de l'obra.
Tipus

1

9,450

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat
per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm
i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2

FR3PUZ10

7,000

[E]

28,000
5,000

2

Encoixinament amb encenall de fusta tipus VIRU-MULCH de Burés o equivalent, en sacs de 0,8 m3, escampada
amb mitjans manuals

1

12

[D]

7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

[C]

Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà a triar, tipus Westringia fruticosa, Hebe inspiration, Myrthus
communis compacta, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 L, i a raó de 4 uts per m2 amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions
(15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la
formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

1
Num.

109,000

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL Fórmula

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

Subministrament i plantació d'arbust de port gran a triar,tipus Pistacea lentiscus a similar, de primera qualitat
segons NTJ, en contenidor de 10 L, i a raó de 2 uts per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del
terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la
planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la
reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció
de l'obra.
Tipus

7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
FR12CM02

m2

Excavació amb mitjans manuals de zona de protecció radicular, per localització de les arrels, fins a 0,5 metres
de profunditat, amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants.

1

10

FRA5CM02

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

9

14

Protecció d'arbre <=80 cm de perímetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats
sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

TOTAL Fórmula

25,000
16,000
7,000
61,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

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

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per
retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

1

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

112

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

25,000
16,000

25,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

55,000

TOTAL Fórmula

17
EUR

FR68CM04

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons NTJ, Handerbergia violacea de 100/125 cm
d'alçària i tres branques com a mínim entutorada, en contenidor de 3 l, amb mitjans manuals. inclou el llaurat
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 11/12/18

Pàg.:

113

previ del terreny, la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de l'olla
de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus suports, s'estiraran, desenredaran i
fixaran al suport definitius amb grapes o filferro
Num.
1

Text

Tipus

A 0.75 entre elles al 50%

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENTS

4

FJS5UG20

m2

TOTAL Fórmula

Num.

TOTAL AMIDAMENT

Text

FR68CM03

Num.
1

u

Tipus

A 0.75 entre elles al 50%

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Parterre entrada plaça
Parterre edifici
3 Parterre mediterrani 1
4 Parterre mediterrani 2

5

TOTAL Fórmula

FJSFU229

F223CM02
Num.

m

Text

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
JARDINERIA
REG

1

[C]

[D]

[E]

[F]

FFB2745U

Num.

m

Text

Text

Tipus

[C]

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

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

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FJS5CM01
Num.

u

Text

1,000

Vàlvula aireació per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

14,000 C#*D#*E#*F#
54,000 C#*D#*E#*F#

14,000
54,000

2

TOTAL AMIDAMENT
3

FG22TL1K

Num.

Text

m

8

68,000

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

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

2

14,000
54,000

u

Text

1,000

Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

4,000

TOTAL Fórmula

9
1

FJSDC20G
Num.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Tipus

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm
de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre.
inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, subministrament i col·locació de tapa de fosa
dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada.

1

68,000

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

109,000

1,000

FDK2UZ35

Num.

TOTAL Fórmula

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra
per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.
Tipus

TOTAL Fórmula

25,000
16,000
7,000
61,000

14,000 C#*D#*E#*F#
54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

14,000
54,000

2

[E]

Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable,
format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla
de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura
manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

1

Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 70x40 cm, reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.
Tipus

u

16,000

6

1

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

01
01
06
02

[C]

25,000
16,000
7,000
61,000

2

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

16,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

68,000

16,000

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons NTJ, tipus Trachelospermum jasminoides
de 150/175 cm d'alçària i tres branques com a mínim entutorada, en contenidor de 5 l, amb mitjans manuals.
inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes, l'obertura del clot, la
formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus suports,
s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport definitius amb grapes o filferro

Text

114

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema
Turbonet, amb separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. Graella en forma quadrada segons
detalls, inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió
amb collarins de presa i accessoris.

1

18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

16,000

Data: 11/12/18

14,000 C#*D#*E#*F#
54,000 C#*D#*E#*F#

EUR

FN3G2974

u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.

Data: 11/12/18

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

FJS1UZ10

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENT DIRECTE
4

u

FQ11CC04

Text

Obra
Capítol
Titol 3

01
03
01

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PRESSUPOST 1262-16
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ EXTERNA

E222CC02

TOTAL AMIDAMENT

2

1,000

3
4

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de maó calat, sobre
base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, 2 vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció, filtre i
comptador de 1'' . totalment instal.lat, connectat i provat.

Text

Tipus

[C]

Recollida de terres resultants de la perforació dels pilots i càrrega sobre camió.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

6,000
2,000
12,000
2,000
8,000

6,300
7,300
9,300
10,300
8,300

0,160
0,160
0,160
0,160
0,160

[F]

[D]

[E]

[F]

5
6
8

2 Pilons A1-B1-D1
2 Pilons B2
2 Pilons A3-B3-D3 A5-B5-D5
2 Pilons B4
2 Pilons B6-D6+ A7-B7
Subtotal
Esponjament

S
P

6,048
2,336
17,856
3,296
10,624
40,160
14,056

35,000

2
TOTAL AMIDAMENT

E2R3MJ01

1

PRESSUPOST 1262-16
URBANITZACIÓ
EQUIPAMENT

2
3
5
6
7

1

FQ21CC01

u

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de NOVATILU o equivalent, cubeta de planxa perforada en acer
zincat, imprimació i pintura polièster en pols, i sistema de bloqueig antivolc, els suports són de tubs en forma de
H de 40 mm de diàmetre, platines per ancoratge al paviment, i fixada amb cargols M8. S'inclouen els dau de
formigó.

8
9
10

AMIDAMENT DIRECTE
2

FQ11CC02

u

m3

1,000
Num.

01
01
07

4,000

12
13

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent, format per 6 taulons de fusta tècnica ecològica composada per un
65% de fusta reciclada i un 35% de polímers reciclats, de 1,8 m de llargària, i estructura en fosa dútil amb una
capa de imprimació epoxi i pintura de polièster en pols gris, col·locat amb fixacions mecàniques M10 sobre daus
de formigó a realitzar.

14
16
17

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Text

Tipus

EDIFICACIÓ
Excavació de terres per formació de
rases
Excavació p/rebaix en terreny
compacte
OBRA CIVIL
Excavació de la rasa
Excavació de la rasa pe rinstal·lació
d'enllumenat
Excavació de la rasa pels fonts
Excavació de la rasa instal·lacions
quadre de festes
Rasa per enllumenat de la plaça
URBANITZACIÓ
Excavació de rasa
Excavació per caixa del paviment
Subtotal
Esponjament

T

[C]

[D]

[E]

u

TOTAL Fórmula

127,077 C#*D#*E#*F#

200,000

200,000 C#*D#*E#*F#

T
141,934
75,000

0,400

0,700

141,934 C#*D#*E#*F#
21,000 C#*D#*E#*F#

18,000
15,000

0,400
0,400

0,700
0,700

5,040 C#*D#*E#*F#
4,200 C#*D#*E#*F#

35,000

0,400

0,700

9,800 C#*D#*E#*F#

T
59,520 C#*D#*E#*F#
115,000 C#*D#*E#*F#
683,571 SUMSUBTOT
136,714

59,520
115,000
S
P

20,000

820,285

4,000
3

FQ31CC03

[F]

127,077

TOTAL AMIDAMENT
AMIDAMENT DIRECTE
3

54,216

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

1,000

Obra
Capítol
Titol 3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
SUMSUBTOT
PERORIGEN(

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

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

U

m3

TOTAL Fórmula
Num.

Num.

5,000

1,000

1,000

FDK3UT20

Col·locació de banc de fusta existent, col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó.

Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una estació, cos de plàstic
estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses connexions elèctriques al
circuit d'alimentació i al circuit de comandament

1

12

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1
Num.

116

TOTAL Fórmula

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

Pàg.:

negre forja, ancorada amb dau de formigó i fixada amb cargol M10.

TOTAL Fórmula

2,000

1,000

FJSAU090

Data: 11/12/18

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epoxi de 250mc, amb brida d'entrada
rodona racor de rosca de 45 mm i juntes en EPDM. Inclou accessoris de connexió articulada format per dos
colzes i tub de pe electrosoldats o metàl·lics, equipada amb vàlvula, col·locada amb morter.

1

11

AMIDAMENTS

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10

115

Font per a exteriors d'acer zincat model QUADRADA ref UF3 de NOVATILU o equivalent, amb protecció
antioxidant impirmació i pintura de polièster en pols gris, de secció quadrada, de 30x38 cm i 110 cm d'alçària de
mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera pintada polièster al forn de color
EUR

E2RAMJ02

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17

Data: 11/12/18

Text

Tipus

EDIFICACIÓ
Excavació de terres per formació de
rases
Excavació p/rebaix en terreny
compacte
OBRA CIVIL
Excavació de la rasa
Excavació de la rasa pe rinstal·lació
d'enllumenat
Excavació de la rasa pels fonts
Excavació de la rasa instal·lacions
quadre de festes
Rasa per enllumenat de la plaça
URBANITZACIÓ
Excavació de rasa
Excavació per caixa del paviment
Subtotal
Esponjament

T

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

117

AMIDAMENTS
33

FUSTA
ED-Portes interiors
35 ED-Formació d'obertures en biga de
fusta p/pas d'instal·lacions

TOTAL Fórmula

0,400

VIDRE
38 ED-Arrencada de finestres (vidre)
39 ED-Arrencada de les ginestres grans
(vidre)

141,934 C#*D#*E#*F#
21,000 C#*D#*E#*F#

0,700

0,400
0,400

0,700
0,700

5,040 C#*D#*E#*F#
4,200 C#*D#*E#*F#

35,000

0,400

0,700

9,800 C#*D#*E#*F#

45

59,520 C#*D#*E#*F#
115,000 C#*D#*E#*F#
683,571 SUMSUBTOT
136,714

59,520
115,000
20,000

47
48
49
50

820,285

52
53

Num.

m3

Text

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

54

Tipus

56

[C]

[D]

[E]

[F]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ENDERROCS
INERTS MESCLA
Paret bloc
Coberta
ED-Sanitaris
ED-Interior
ED-Solera i paviments
ED-Perforació pilots
Cornissa
Subtotal
FORMIGÓ
UB-Demolició de paviment de formigó
UB-Enderroc de grades
UB-Murs existents de formigó
UB-Enderroc d'esglaó
UB-Daus de formigó dels bancs
UB-Daus de formigó de les papereres
UB-Daus de formigó dels jocs infantils
UB-Coronaments
Subtotal

TOTAL Fórmula

24

CERÀMICS
ED-Envà existent

27
28
29
30
31
32

METALL
ED-Arrencada de reixa metàl·lica
ED-Arrencada de les finestres (marc)
ED-Portes exteriors
ED-Arrencada de reixes
ED-Aixetes

0,500
2,000

0,010
0,010

0,300
0,200

0,200
0,300

0,300

S
T

37,851
24,592
1,000
3,007
23,500
40,160
2,115
132,225

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

55,000
33,600
75,720
5,130
0,200
0,240
1,080
0,680
171,650

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

5

0,010

NO ESPECIALS
ED-Instal·lacions varis

T

CONSTRUCCIÓ
FORMIGÓ
CERÀMICS
METALLS
FUSTA
PLÀSTIC
CARTRÓ
NO ESPECIALS

T

Subtotal
Esponjament

S
P

E2RAMJ04

Num.
1
2
3

275,000
33,600
252,400
57,000
10,000
6,000
3,000
17,000

0,200
0,300
0,300
0,200
0,400
0,600
0,200

0,300
0,200
0,200
0,600
0,200

0,500
0,500
1,000

S

4
5
6
7
8
9
10
12
13

5,000

0,100 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,000

5,000

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

2,224
7,641
0,522
9,078
1,966
6,758
0,958

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
47,873 SUMSUBTOT
123,112
2,224
7,641
0,522
9,078
1,966
6,758
0,958

35,000

m3

Text

Tipus

ENDERROCS
INERTS MESCLA
Paret bloc
Coberta
ED-Sanitaris
ED-Interior
ED-Solera i paviments
ED-Perforació pilots
Cornissa
Subtotal
CERÀMICS
ED-Envà existent

T
T

16

0,070

CONSTRUCCIÓ
CERÀMICS
19 Subtotal
20 Esponjament

T
58,000
12,000
3,000
5,000
0,100

2,100
1,500
2,100
1,000

0,010
2,100
0,600
1,000

0,050
0,050
0,100

1,218
1,890
0,189
0,500
0,100

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

[C]

[D]

126,170
122,960
1,000
3,007
117,500
40,160
23,500

0,300
0,200

0,300

123,200

0,070

[E]

0,200
0,300

S
T

E2RAMJ05

TOTAL Fórmula

37,851
24,592
1,000
3,007
23,500
40,160
2,115
132,225

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

8,624 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
7,641 C#*D#*E#*F#
16,265 SUMSUBTOT
51,972

7,641
S
P

35,000
TOTAL AMIDAMENT

6

[F]

T

17

8,624 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

474,860

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, 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)

14

T
123,200

0,030 C#*D#*E#*F#
0,120 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
126,170
122,960
1,000
3,007
117,500
40,160
23,500

25
26

1,000
1,000

T
T

22
23

6,000
6,000

55
57

1

0,655 C#*D#*E#*F#
0,300 C#*D#*E#*F#

T

46

51

E2R5MJ03

0,030
0,200

43

T

TOTAL AMIDAMENT
4

0,800
0,300

C#*D#*E#*F#

PLÀSTIC
42 ED-Desmuntatge de lona
44

S
P

2,100
0,500

40
41

18,000
15,000

118

C#*D#*E#*F#

37

T
141,934
75,000

13,000
10,000

36

200,000 C#*D#*E#*F#

200,000

Pàg.:

T

34

127,077 C#*D#*E#*F#

127,077

Data: 11/12/18

m3

200,462

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17

Data: 11/12/18

Text

Tipus

ENDERROCS
FORMIGÓ
UB-Demolició de paviment de formigó
UB-Enderroc de grades
UB-Murs existents de formigó
UB-Enderroc d'esglaó
UB-Daus de formigó dels bancs
UB-Daus de formigó de les papereres
UB-Daus de formigó dels jocs infantils
UB-Coronaments
Subtotal
CONSTRUCCIÓ
FORMIGÓ
Subtotal
Esponjament

T
T

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

E2RAMJ07

Num.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13

m3

Text

0,200
0,300
0,300
0,200
0,400
0,600
0,200

0,300
0,200
0,200
0,600
0,200

0,500
0,500
1,000

S
T

Num.

Text

55,000
33,600
75,720
5,130
0,200
0,240
1,080
0,680
171,650

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

10

[D]

[E]

E2RAMJ12

m3

Text

PLÀSTIC
7 ED-Desmuntatge de lona

Num.

35,000

9,123

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000

1,000
1,000

0,500
2,000

0,010
0,010

0,010
2,100
0,600
1,000

0,050
0,050
0,100

1,218
1,890
0,189
0,500
0,100

0,010

5,000

0,100 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,000

9

NO ESPECIALS
ED-Instal·lacions varis

T
5,000

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

12

CONSTRUCCIÓ
PLÀSTIC
14 NO ESPECIALS
16 Subtotal
17 Esponjament

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

1,966
0,958

1,966 C#*D#*E#*F#
0,958 C#*D#*E#*F#
8,174 SUMSUBTOT
2,861

T

13

S
P

35,000

T
0,522 C#*D#*E#*F#
4,419 SUMSUBTOT
1,547

0,522
S
P

35,000

TOTAL AMIDAMENT
11

E2R5MJ18

m3

Text

Tipus

ENDERROCS
FUSTA
ED-Portes interiors
ED-Formació d'obertures en biga de
fusta p/pas d'instal·lacions
CONSTRUCCIÓ
FUSTA
Subtotal
Esponjament

T
T

[C]

[D]

[E]

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2
3

CONSTRUCCIÓ
ESPECIALS
4 Subtotal
5 Esponjament

[F]

T

2

0,819 C#*D#*E#*F#
0,819 SUMSUBTOT
0,287 PERORIGEN(

0,819
S
P

35,000

TOTAL Fórmula

4
6
7
9
10

12
13,000
10,000

2,100
0,500

0,800
0,300

E2RAMJ11

m3

0,655 C#*D#*E#*F#
0,300 C#*D#*E#*F#

S
P

E2RAMJ13
Num.

kg

Text

CONSTRUCCIÓ
ESPECIALS
4 Subtotal
5 Esponjament

35,000

[C]

[D]

0,095

1.000,000

[E]

S
P

EUR

E2R2MJ14

TOTAL Fórmula

95,000 C#*D#*E#*F#
95,000 SUMSUBTOT
33,250 PERORIGEN(

35,000
TOTAL AMIDAMENT

13

[F]

T

2

13,545

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,106

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

1

9,078 C#*D#*E#*F#
10,033 SUMSUBTOT
3,512 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT

9

0,030
0,200

T
9,078

TOTAL Fórmula

5,966

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Text

11,035

TOTAL AMIDAMENT
1

0,030 C#*D#*E#*F#
0,120 C#*D#*E#*F#

T

11

2,100
1,500
2,100
1,000

TOTAL Fórmula

T
T

8

TOTAL Fórmula

1

m3

6,758 C#*D#*E#*F#
6,758 SUMSUBTOT
2,365 PERORIGEN(

C#*D#*E#*F#

6

T
T
58,000
12,000
3,000
5,000
0,100

TOTAL Fórmula

5

Num.

E2RAMJ08

[F]

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

ENDERROCS
VIDRE
3 ED-Arrencada de finestres (vidre)
4 ED-Arrencada de les ginestres grans
(vidre)

10

TOTAL AMIDAMENT
8

[E]

6,758
S
P

2

234,730

[F]

[D]

120

T
T

1

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
[C]

[C]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Num.

35,000

Data: 11/12/18

Tipus

ENDERROCS
CONSTRUCCIÓ
3 CARTRÓ
5 Subtotal
6 Esponjament

2,224 C#*D#*E#*F#
2,224 SUMSUBTOT
60,856

2,224

Tipus

ENDERROCS
METALL
ED-Arrencada de reixa metàl·lica
ED-Arrencada de les finestres (marc)
ED-Portes exteriors
ED-Arrencada de reixes
ED-Aixetes
CONSTRUCCIÓ
METALLS
Subtotal
Esponjament

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
7

AMIDAMENTS

1

275,000
33,600
252,400
57,000
10,000
6,000
3,000
17,000

S
P

119

m3

128,250

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18

Data: 11/12/18

Text

Tipus

ENDERROCS
FORMIGÓ
UB-Demolició de paviment de formigó
UB-Enderroc de grades
UB-Murs existents de formigó
UB-Enderroc d'esglaó
UB-Daus de formigó dels bancs
UB-Daus de formigó de les papereres
UB-Daus de formigó dels jocs infantils
UB-Coronaments
Subtotal
METALL
ED-Arrencada de reixa metàl·lica
ED-Arrencada de les finestres (marc)
ED-Portes exteriors
ED-Arrencada de reixes
ED-Aixetes

T
T

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

FUSTA
21 ED-Portes interiors
22 ED-Formació d'obertures en biga de
fusta p/pas d'instal·lacions

26
27
28
29
31
32

CONSTRUCCIÓ
FORMIGÓ
METALLS
FUSTA
CARTRÓ
Subtotal
Esponjament

275,000
33,600
252,400
57,000
10,000
6,000
3,000
17,000

0,200
0,300
0,300
0,200
0,400
0,600
0,200

0,300
0,200
0,200
0,600
0,200

0,500
0,500
1,000

S
T

F2RA9TD0

7

55,000
33,600
75,720
5,130
0,200
0,240
1,080
0,680
171,650

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

16

Num.
1

58,000
12,000
3,000
5,000
0,100

2,100
1,500
2,100
1,000

0,010
2,100
0,600
1,000

0,050
0,050
0,100

1,218
1,890
0,189
0,500
0,100

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

1

13,000
10,000

Text

Tipus

Mida

T
T

Arbre petit
Arbre mitjà
5 Arbre gran

2,100
0,500

0,800
0,300

0,030
0,200

m3

Unitats Volum/tronc/ut

Densitat

Arbre petit
Arbre mitjà
5 Arbre gran

1,000
1,000
7,000

0,230
0,230
0,060

[F]

0,207 C#*D#*E#*F#
0,207 C#*D#*E#*F#
0,378 C#*D#*E#*F#

0,900
0,900
0,900

T
TOTAL AMIDAMENT

F2R45065
Num.

TOTAL Fórmula

m3

0,792

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió.
Mesurat sobre perfil.

Text

Tipus

Mida

T
T

[C]

[D]

[E]

Unitats Volum/tronc/ut

Densitat

[F]

TOTAL Fórmula

1
2

Arbre petit
Arbre mitjà
5 Arbre gran

C#*D#*E#*F#

4

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

7

1,000
1,000
7,000

0,230
0,230
0,060

0,900
0,900
0,900

0,207 C#*D#*E#*F#
0,207 C#*D#*E#*F#
0,378 C#*D#*E#*F#

T

Obra
Capítol

01
04

TOTAL AMIDAMENT

0,792

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST 1262-16
SEGURETAT I SALUT

[C]

[D]

[E]

Unitats Volum/tronc/ut

Densitat

0,230
0,230
0,060

[F]

PASEGSAL

Pa

Seguretat i Salut

TOTAL Fórmula

0,207 C#*D#*E#*F#
0,207 C#*D#*E#*F#
0,378 C#*D#*E#*F#

0,900
0,900
0,900

Tipus

Mida

T
T

Arbre petit
Arbre mitjà
5 Arbre gran

0,792

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil.

Text

2
4

[E]

T

F2RA7LP0

3

T
T

[D]

263,363

TOTAL AMIDAMENT

1

Mida

[C]

4

0,655 C#*D#*E#*F#
0,300 C#*D#*E#*F#

2,224
0,522
9,078
6,758
23,434
68,279

35,000

1,000
1,000
7,000

4

Num.

Tipus

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3

15

Text

3

S
P

7

0,792

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 12 t. Mesurat sobre perfil.

3

17

122

T

2,224
0,522
9,078
6,758

2

m3

2

1
Num.

F2R55065

T

m3

Pàg.:

T

7

TOTAL AMIDAMENT
14

Data: 11/12/18

TOTAL AMIDAMENT

23
25

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

19
20

121

[C]

[D]

[E]

Unitats Volum/tronc/ut

Densitat

1,000
1,000
7,000

0,230
0,230
0,060

0,900
0,900
0,900

[F]

TOTAL Fórmula

0,207 C#*D#*E#*F#
0,207 C#*D#*E#*F#
0,378 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR

PROJECTE DE NOU CENTRE CÍVIC DE LA GUÀRDIA A LA PLAÇA DE LA PAU
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Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/12/18

Pàg.:

P-1

1351CC11

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb armadura AP500
S d'acer en barres corrugades
(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

117,42

€

P-2

14E22BE5

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

37,74

€

P-3

14E22BE7

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
(QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

49,10

€

P-4

1D5A1240

m

Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m
de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb
graves per a drenatge, i càrrega de terres
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

72,72

€

P-5

1G1ZX010

u

QC - quadre per a l'aula de cuina amb tots els dispositius de protecció, comandament i
senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lics
de 2 dues fileres de 22 mòduls per a muntatge superficial, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb
un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

971,98

€

P-6

1G1ZX012

u

QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la plaça, amb armari metàli.lic de
900x1000X180 mm per a intempèrie, amb porta i finestreta, pany i clau, amb dues preses
tipus cetact de 16A i trifàsicuqes i les proteccions magnetotèrmiques i diferencials
necessàries, amb rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
(NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

994,01

€

QCL - quadre climatització amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització
que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de
595x1530x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb
un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
(QUATRE MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

4.604,69

QG - quadre general amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que
s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, tots de la firma 'SChneider'. S'inclou sistema de
commutació automàtica. Amb els analitzadors de xarxa tipus CVM indicats a l'esquema, amb
transformadors eficients tipus MC, fusibles i altres elemnts de connexió, muntat dins 2 armari
metàl.lics de 595x1830x250 mm tipus 'PRISMA' de la firma 'SCHNEIDER' o similar d'iguals
caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes,

10.022,87

P-7

P-8

1G1ZX0CL

1G1ZX0QG

u

u

Data: 11/12/18

Pàg.:

2

1

€

rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un
20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
(DEU MIL VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P-9

CPI001

U

Desplaçament, muntatge, desmuntatge i retirada de l'obra d'equip complet de perforació, per
a la realització de pilons barrinat i formigonat per tub central de barrina, CPI-8, a una
distància de fins a 50 km. Inclús p/p de desplaçament del personal especialitzat.
Inclou: Transport a l'obra. Muntatge de l'equip. Desmuntatge de l'equip. Retirada de l'equip>.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

4.969,25

€

P-10

CPI080

m

Formació de piló de fonamentació de formigó armat de 45 cm de diàmetre, per a grup de
pilons CPI-8 segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic,
sense entibació i posterior formigonat continu en sec per bombament a través del fust de l'útil
de perforació del piló. Realitzat amb formigó HA-25/F/12/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió a bomba estacionària, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 7,5 kg/m. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
separadors, i transport, instal·lació, muntatge i desmuntatge d'equip mecànic.
Inclou: Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots. Barrinat de terres. Extracció de la
barrina simultàniament amb la posta en obra del formigó. Col·locació de l'armadura en el
formigó fresc. Neteja i retirada de sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incrementada en un metre per la formació del bulb.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud, presa en el terreny abans de formigonar,
de l'estaca realment executada segons especificacions de Projecte, des de la punta fins a la
cara inferior de l'encep, sense incloure l'excés de formigó consumit sobre el volum teòric
corresponent al diàmetre nominal de l'estaca.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

46,25

€

P-11

CPI200

m

Escapçat de piló de formigó armat, de 45 cm de diàmetre, mitjançant picat del formigó del
cap del piló que no reuneix les característiques mecàniques necessàries, amb compressor
amb martell pneumàtic. Inclús neteja i càrrega mecànica de la runa procedent de l'escapçat
sobre camió o contenidor.
Inclou: Escapçada. Doblegat d'armadures. Neteja i càrrega mecànica de la runa procedent
de l'escapçat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

44,64

€

P-12

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

3,22

€

P-13

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
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

13,80

€

P-14

E222CC02

m3

Recollida de terres resultants de la perforació dels pilots i càrrega sobre camió.
(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

10,18

€

P-15

E222CC03

m3

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en
el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les

8,73

€

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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Data: 11/12/18

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
17,69

€

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

1,13

€

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

3,96

€

P-16

E225AR70

m3

Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17

E225R00F

m2

P-18

E2R2MJ14

m3

P-19

E2R3MJ01

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

4,15

€

P-20

E2R5MJ03

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

17,51

€

P-21

E2R5MJ18

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
(SEIXANTA-NOU EUROS)

69,00

€

P-22

E2RAMJ02

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

4,70

€

P-23

E2RAMJ04

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, 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-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

23,67

€

P-24

E2RAMJ05

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

15,23

€

P-25

E2RAMJ07

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

Data: 11/12/18
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P-26

E2RAMJ08

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

6,08

€

P-27

E2RAMJ11

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-28

E2RAMJ12

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

12,75

€

P-29

E2RAMJ13

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

0,08

€

P-30

E31DCC06

m2

Encofrat per enceps i bigues de trava amb tauler fenòlic, per a deixar el formigó vist
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

48,98

€

P-31

E325CC04

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba per
a formació de mur de contenció H<3 m. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

87,35

€

P-32

E32BCC04

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de
la ferralla en mur de contenció H<3 m. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1,26

€

P-33

E385CC02

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb des de
camió per a formació de biga entre sabates. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
(SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

76,19

€

P-34

E38BCC02

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en biga entre sabates.
Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1,20

€
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P-35

E3C5CC03

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba per
a formació de llosa de fonamentació. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

86,56

€

P-43

E431CC04

u

L2. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22
cm d'amplària i 2 m de llargària com a màxim, llargària com a màxim, separades 19,6 cm
col·locades amb fixacions sobre estructura d'acer galvanitzat per tubs 80X60X3 mm ancorada
a paret amb platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a l'estructura. Tots els
elements de l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça col·locada i acabada segons plànols
de detall.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

61,62

€

P-36

E3CBCC03

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de
la ferralla en llosa de fonamentació. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1,22

€

P-44

E433CC01

m3

1.183,12

€

P-37

E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

26,37

€

P-38

E3F5CC01

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot per a
formació d'encep. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

88,61

€

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de
longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i
NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per
al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada
en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no
tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del
Projecte.
(MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-45

E433CC02

m3

€

E3FBCC01

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en encep. Inclús p/p de
filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

1,15

€

P-40

E3FDCC07

m2

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, bigues de trava i murets.
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

21,38

€

P-41

E3Z1CC05

m2

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

10,77

€

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud,
per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3
mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per al seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en
taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no
tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del
Projecte.
(MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

1.398,83

P-39

P-46

E43QCC07

m

Ampit de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3, col·locat clavat sobre forjat pe retorn de teles.
(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

117,58

€

L1. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22
cm d'amplària i 3 m de llargària com a màxim, separades 19,6 cm col·locades amb fixacions
sobre estructura d'acer galvanitzat formada per tubs 80X60X3 mm ancorada a paret amb
platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a l'estructura. Tots els elements de
l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça col·locada i acabada segons plànols de detall.
(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

86,42

P-47

E43SCC03

m2

Subministrament i muntatge de forjat de panell contralaminat de fusta (CLT) de superfície
mitjana major de 6 m², de 180 mm d'espessor, format per set capes de taules de fusta,
encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars
entre si i disposició transversal de les taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat
vista per a habitatges en la cara inferior, de fusta d'avet roig (Picea abies), classe de servei 1
i 2, segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica
0,13 W/(mK), densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 20, contingut d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%), classe resistent C24 i
mòdul d'elasticitat paral·lel de 12500 N/mm², amb tractament superficial hidrofugant,
transparent; desolidarització amb banda resilient de cautxú EPDM extrudit, de 5 mm
d'espessor i 95 mm d'amplada, fijada con grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant

137,42

€

P-42

E431CC03

u

€
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panells encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap
ample, d'acer zincat amb revestiment de crom i segellat interior amb cinta adhesiva per
ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de polièster; resolució de trobades,
mitjançant segellat exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense
dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia
aplicació d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de
panells amb cargols de cap rodó, d'acer galvanitzat. Inclús talls, entalles per al seu correcte
acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i
col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Col·locació de la banda desolidaritzadora. Preparació
dels panells per a la seva descàrrega. Col·locació i fixació provisional dels planells. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Fixació definitiva dels panells. Resolució de trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats. Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la descàrrega del panell, per mitjà d'eslingues.
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
P-48

P-49

P-50

E4475CC05

E44ZCC01

E44ZCC02

m

u

u

Formació ràfec per tancament de lames. Composat per perfil HEB120 soldat a pilars interiors
d'acer, subestructura d'acer soldada al perfil, per subjectar la base feta amb tauler de fibres
OSB i folrat amb planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix. Els elements
d'acer es pintaran amb una capa de imprimació i dues d'esmalt d'acabat. Partida totalment
acabada segons plànols de detall.
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

191,85

Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 200x200 mm i gruix 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B
500 S de 16 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot
p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió
del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials,
escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

22,13

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada
per una placa de 350x350 mm i gruix 12 mm i altra de 300x300 i gruix 10mm (segons detall), i
muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 65
cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació
de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció
anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

57,80
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P-51

E44ZCC03

u

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada
per una placa de 300x400 mm i gruix 12 mm i altra de 250x350 i gruix 10mm (segons detall), i
muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 65
cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació
de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció
anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

57,10

€

P-52

E44ZCC12

m

Tapat perfil metàl·lic amb xapa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, reomplert de l'espai
amb aïllament de feltre de llana mineral de roca, i posterior pintat amb pintura ignifuga, per a
poder fixar les fusteries.
(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

92,66

€

P-53

E4BP1110

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

8,11

€

P-54

E4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

29,08

€

P-55

E4DCCC10

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per paviment de formigó amb tauler de fusta de pi i
matavius.
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

29,08

€

P-56

E4E754EF

m

Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x150
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:3
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

11,67

€

P-57

E4E765EF

m

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:3
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

12,89

€

P-58

E4E854EF

m

Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment
1:3
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

10,63

€

P-59

E4E865EF

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment
1:3
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

11,86

€

P-60

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

1,10

€

€

€

€
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P-61

E4EZ72C4

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment
(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

111,70

€

P-72

E5Z1CC02

m2

Formació de solera aïllada amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 18 cm de gruix mitjà
(VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

27,05

€

P-62

E4PRCC02

m

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en ´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o
equivalent. S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per
a la seva col·locació i anivellament.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

89,56

€

P-73

E5Z2CC06

m2

Execució de solera inclinada de formada per tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0,, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre llates de fusta de pi de diferents alçades per crear les pendents,
col·locades cada 30 cm.
(TRENTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

30,04

€

P-63

E4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de petja de la casa Norten o equivalent per formació de l'últim
esglaó S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la
seva col·locació i anivellament.
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

77,81

€
P-74

E5ZDW24H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

17,84

€

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent per formació del primer
esglaó S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la
seva col·locació i anivellament.
(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

80,91

P-75

E5ZFCC11

u

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària,
amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

37,89

€

P-76

E5ZFQS00

u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

13,27

€

P-77

E5ZH5DJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

39,99

€

P-78

E5ZHADP4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

41,11

€

P-79

E5ZJCC13

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, per a protecció de
ampit i voladís de coberta de fusta laminada, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
S'inclou la barrera de vapor i separadora.
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

33,26

€

P-80

E6183K1N

m2

Paret divisòria per a revestir de 13 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x130x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

21,26

€

P-81

E618452N

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

26,43

€

P-82

E6184L6N

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

26,43

€

P-83

E618562N

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

30,66

€

P-64

E4PRCC04

m

€

P-65

E4PRCC05

u

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m de llargada de la casa Norten o
equivalent. S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per
a la seva col·locació i anivellament.
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

159,65

€

P-66

E4Z23AA1

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm
d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm
de secció, col·locada amb el mateix morter de la paret
(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

3,08

€

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm
d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm
de secció, col·locada amb el mateix morter de la paret
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

3,26

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 8 cm
de gruix, col·locat sense adherir
(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

5,90

Formació de filada amb dues peces bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:6 per a la cara interior
(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

13,30

Formació de coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer
prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat
de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5
kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques
sobre estructura d'acer galvanitzat de secció 60 x 80 x 3 mm segons plànol, acabat pintat.
S'inclou part proporcional de remats amb xapa d'acer prelacada segons plànols de detall.
(MIL NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.095,48

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3,
de 10 cm de gruix mitjà
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

16,86

P-67

P-68

P-69

P-70

P-71

E4Z23FA1

E511CC05

E51ZCC01

E545UCC04

E5Z15M20

m

m2

m

u

m2

€

€

€

€

€
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P-84

E6185M6N

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

30,66

€

P-85

E618CC02

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 12 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x120x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,54

€

P-86

E618CC05

m

Formació de pilar dins de paret, armant i massissant peces de bloc de morter de ciment
foradat llis, de cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
ciment de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8.
(TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

39,02

€

P-87

E618CC07

m

Folrat de pilar metàl·lic amb peces de bloc de morter de ciment foradat llis, de cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, tallades. Col·locat amb morter ciment de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

35,99

€

P-88

E61ZCC15

u

Ancoratge tipus GEOANC o equivalent d'acer inoxidable, format per a dues peces on la peça
en forma de omega va cargolada als pilars metàl·lics per a subjecció i estabillització de la
façana.
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

11,51

€

P-89

E652CC10

m2

Envà de plaques de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat tipus
KNAUF AQUAPANEL INDOOR o equivalent, format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus AQUAPANEL o
equivalent a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
(CENT SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

107,03

€

P-90

E66ECC06

m2

Mampara envà cec model ST-300 serie TREBE o equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada,
modulació horitzontal de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en alçada +-24 mm, gruix de
l'envà de 100 mm, classificació al foc B-2-d0, amb llana de roca interior amb una reducció
sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a
suports verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera longitudinal cada
32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al
clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. Provista de ferramentes metàl·liques (Grapa
horitzontal) per a subjeció dels suports horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en totes les
zones de recolzament de panells o perfils. Els panells de 19 mm d'aglomerat de particules de
fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines
melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores
perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells forman una càmera
interior de 62 mm, que permet varies instal·lacions. Desmontables completa i
independentment de tots els components. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes
de clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial,
deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

123,90

€
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P-91

E66ECC07

m2

Mampara envà cec amb panell interior perforat acústic tècnic model ST-300 serie TREBE o
equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada, modulació horitzontal de 500/1000 mm, capacitat
d'absorció en alçada +-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm, classificació al foc B-2-d0, amb
llana de roca interior amb una reducció sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a
suports verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera longitudinal cada
32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al
clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. Provista de ferramentes metàl·liques (Grapa
horitzontal) per a subjeció dels suports horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en totes les
zones de recolzament de panells o perfils. Els panells de 19 mm d'aglomerat de particules de
fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines
melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores
perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells forman una càmera
interior de 62 mm, que permet varies instal·lacions. Desmontables completa i
independentment de tots els components. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes
de clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial,
deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

123,90

€

P-92

E66ECC08

m2

Mampara envà de dos vidres continus model ST-200 serie TREBE o equivalent, de
2400/3000 mm d'alçada, capacitat d'absorció en alçada +-16 mm, gruix de l'envà de 100 mm,
amb doble vidre 5+5 mm amb index de reducció sonora de 42 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a
suports verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera longitudinal cada
32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al
clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de
polietilè de 2mm de gruix en totes les zones de recolzament de panells o perfils. Sobre
aquesta estructura es munten perfils d'alumini anoditzat mate de 19x100mm amb
doble obertura per al muntatge de vidres i sobre el paviment un perfil guia de 19x100mm.
Ambdos perfils inclouen un sistema de pestanya de fixació ràpida per a les gomes de
subjeció dels vidres laminars de seguritat 5+5mm. També inclou un sistema de nivellació amb
suports calibrats per a un perfecte anivellat dels vidres laminars. La unió vertical dels vidres
laminars de seguritat 5+5 mm amb cantell polit, es realitza per mitjà cinta adhesiva
transparent de 1,5x6 mm creant una unió ràpida i neta dels mateixos. Desmontables
completa i independentment de tots els components. Disseny denominat Mampara lineal.
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

181,50

€

P-93

E692CC03

m2

Gelosia formada per peces de bloc foradat de morter ciment tumbats, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc
1:1:7.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

57,53

€

P-94

E7743281

m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb
cinta adhesiva i fixada mecànicament
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

14,45

€

P-95

E776CC03

m2

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de
vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir. S'inclou la
part proporcional de tractament de punts singulars, trobades amb paraments verticals, racons
i cantonades.
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

23,47

€
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P-96

E776CC12

m

Banda de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures
de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada com a separador
de parets de bloc de formigó.
(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

19,32

€

P-97

E7882202

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
(NOU EUROS)

9,00

€

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

1,56

P-98

E7A24M0L

m2

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir
(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

2,72

€

P-100 E7BC37B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

2,56

€

P-101 E7C29451

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
recte, col·locada sense adherir
(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

7,47

€

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de
60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft ref. 58538 de la serie Edificació Tècnica de
ROCKWOOL , col·locada amb fixacions mecàniques
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

14,58

Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de
ciment en combinació amb perlita o vermiculita, fins a formar un gruix mínim de 20 mm i
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

11,99

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

45,68

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de les mans d'acabat.

74,96

P-102 E7C9R8I4EA97

P-103 E7D6CC04

P-104 E7D6CC05

P-105 E7D6CC06

m2

m2

m2

m2

Pàg.:

14

Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P-106 E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

5,55

€

P-107 E8251345

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)
(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

20,79

€

P-108 E83EEJBA

m2

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical
mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una
(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

25,19

€

P-109 E83P0V20

m2

Revestiment de parament vertical amb panell multicapa de 4 mm de gruix ALUCOBOND o
equivalent, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de
polietilè.
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

101,45

€

P-110 E83QCC06

m2

Subministrament i col·locació en vertical de perfil arquitectònic ATENEA (5.202.44) de
Europerfil o equivalent, en 0,7 mm. de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat
directament a subestructura existent, amb separació entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE. Col·locació incloent juntes de estanquitat de
polietilè conformada amb secció del perfil per trobaments amb remats d’acabat. Fixació
autotaladrant, i elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

55,12

€

P-111 E83ZCC07

m

Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades,
coronacions, etc) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat amb
revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a definir segons DF (acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat segons
disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.
(VINT-I-SIS EUROS)

26,00

€

P-112 E83ZCC09

m

Subministrament i col·locació de remats de forats (portes, finestres, etc...) amb xapa de 0,7
mm de gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat amb revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat segons disseny en plànols de detall.
Segons normes CTE y QTG.
(TRENTA-DOS EUROS)

32,00

€

P-113 E844C2M3

m2

Cel ras acústic continu no registrable de plaques 1998X1188 mm Cleaneo de Knauf o
equivalent de guix laminat amb perforació circular ordenada rectilinea 8/18R d'un 15,5 % de
perforació, de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO
11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m. Tots els materials tindran una classificació mínima de B-s1,d0 respecte
comportament al foc.
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

54,79

€

€

E7B451J0

P-99

Data: 11/12/18

€

€

€

€
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Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

41,46

Revestiment tècnic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per parament vertical, amb
panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares
per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, responent a requisits de la
Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de
cops. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una
subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes vegades
sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant una separació de 8 mm. Disseny
denominat de Perfilería oculta. S'inclouen els remats, fixacions i talls dels panells per a deixar
la partida totalment acabada segons plànols de detall.
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

84,79

Revestiment tècnic i acústic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per parament vertical,
amb panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) amb perforacions,
revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades,
responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell
en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de
clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial,
deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta. S'inclouen els
remats, fixacions i talls dels panells així com vel acúsitc, per a deixar la partida totalment
acabada segons plànols de detall.
(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

106,74

€

Data: 11/12/18

Pàg.:
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P-124 E8K2CC01

m

Coronament de mur de bloc de formigó, amb peça de placa de morter de ciment, llisa, de
400x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb
morter mixt 1:2:10.
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

16,61

€

P-125 E8K4CC02

m

Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra nacional acabat tall de fleix de 3 cm de
gruix, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

34,32

€

P-126 E8L9CC09

m

Formació de llinda de planxa d'acer soldada en forma de L d'1 mm de gruix, , col·locada amb
fixacions mecàniques, i segellat sobre forjat de fusta.
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

26,36

€

P-127 E8MACC11

m

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i ampit) tipus ENMARC-625-2,5/SCPL de
HOTPINT o equivalent construit a base de xapa galv.2,5mm MBC-Z275 i lacada poliester al
forn de 200º amb el RAL color a escollir per a la DF amb un desenvolupament max. de 625
mm -col.locat amb fixacions mecàniques i segellat.
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

74,36

€

P-128 E9362866

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba
(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

20,10

€

P-129 E9C32324

m2

Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

28,86

€

P-130 E9DCCC01

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

49,29

€

€

€

P-117 E8989240

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,34

€

P-118 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

5,11

€

P-131 E9J17100

m2

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural, col·locat
sense adherir
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

23,69

€

P-119 E8A81E23

m2

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

7,70

€

P-132 E9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària,
amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

216,70

€

P-120 E8A82E23

m2

Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

7,70

€

P-133 E9U21AAD

m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6
(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

8,16

€

P-121 E8A8AA30

m2

Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb lasur a l'aigua a base
de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

4,55

€

P-134 E9U381CY

m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,58

€

P-122 E8A8AA50

m2

Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

5,19

€

P-135 EAS010

kg

1,87

€

P-123 E8J9CC09

m

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat.MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn de 200º
amb color RAL a escollir, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons plànols de detall.
(TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

37,08

€

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars, mitjançant
unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de
realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i
transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques,
escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
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fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P-136 EAV010

kg

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació
amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han
de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclos perforació per ancoratge (segons detall).
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,78

u

F2. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents/fixa d'alumini lacat
color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT,
de dimensions aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries.
(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS)

2.322,00

€

P-138 EAF7CC03

u

F3. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries batents/fixes/oscil·lobatents
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4260 X 2960 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou doble compàs per quan s'obren
les fusteries.
(DOS MIL NORANTA-SET EUROS)

2.097,00

€

P-139 EAF7CC04

u

F4. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color
a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4360 X 1400 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou mecanismes per obertura amb barra allargadora
i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
(MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

1.628,10

€

F5. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes i oscil·lobatents/praticables
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 7930X 1960 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou doble compàs per quan s'obren
les fusteries.
(QUATRE MIL CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

4.104,50

F6 i F8. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 2030 X 2220 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer inoxidable,
pany i sistema de barra antipànic.
(MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS)

1.232,00

P-140 EAF7CC05

P-141 EAF7CC06

u

u
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u

F7. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 6285 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries.S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer inoxidable, pany per a clau
mestrejada, mecanisme retenedor.
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.854,74

€

P-143 EAF7CC08

u

F9'. Subministrament i col·locació de fusteria fixes i oscil·lobatent d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució segons plànol de detall de
fusteries.
(MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

1.595,62

€

P-144 EAF7CC09

u

F9. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries.
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

1.285,00

€

P-145 EAF7CC10

u

F1. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4320 X 800 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de
detall de fusteries.S'inclou mecanismes per obertura amb barra allargadora i doble compàs
per quan s'obren les fusteries.
(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

588,00

€

P-146 EAF7CC13

u

F4'. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color
a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 3000 X 1400 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou mecanismes per obertura amb barra allargadora
i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
(MIL SETANTA-QUATRE EUROS)

1.074,00

€

P-147 EAF7CC14

u

F10. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla i fixe superior d'alumini
lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 2030 X 4480 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer
inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
(MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1.910,96

€

P-148 EAF7CC15

u

F11. Subministrament i col·locació de fixes d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
2030 X 4480 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries.
(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

1.441,56

€

P-149 EAQE7178

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

234,36

€

P-150 EAQFCC06

u

Subministrament i muntatge de porta corredissa, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat HPL color
a escollir per a la DF, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
tiradors, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita. S'inclou el folrat del bastiment
de base amb fusta del mateix tipus, i guies.
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

403,86

€

€

€

Pàg.:

P-142 EAF7CC07

€

P-137 EAF7CC02
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P-151 EASA81P2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
col·locada
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

299,67

€

P-152 EASA82R2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm,
preu alt, col·locada
(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

664,27

€

P-153 EATACC01

u

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o equivalent, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de
220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta col·locada.
(SIS-CENTS DIVUIT EUROS)

618,00

€

P-154 EATACC02

u

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o equivalent, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), de dues fulles batents de cares
llises de 180 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau,
maneta col·locada.
(MIL NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

1.097,25

€

P-155 EATACC03

u

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie TREBE o equivalent,
d'una fulla batent de vidre, de 90 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany
de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm.
(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

864,15

€

P-156 EATACC09

u

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie TREBE o equivalent, de
dues fulles batents de vidre, de 200 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany
de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm.
(MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1.732,50

€

Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm
de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense
guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany.
(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

433,75

S1. Formació d'armari per escomeses de buit aproximat d'obra de 5 m d'amplada i 3 m
d'alçada, amb 5 portes sobre estructura d'acer pintat. Les portes seran de xapa d'acer
galvanitzat i pintat i tindran les perforacions requerides per companyies, així com els panys
reglamentaris. La divisió interior serà segons indicacions de companyies, arrebossades i amb
el fons de l'armari reomplert amb graves. Les portes tindran 3 frontisses, i la xapa superior
fixe serà també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva
impermeabilització. Partida totalment acabada i detallada segons plànols de projecte.
(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

2.472,69

S4. Formació d'armari per quadre elèctric de buit aproximat d'obra de 1.1 m d'amplada i 2,2
m d'alçada, amb 2 portes metàl·liques d'acer galvanitzat i pintat EI245-C2. La divisió interior
serà segons indicacions de la DF, arrebossades i amb el fons de l'armari també arrebossat.
S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment
acabada i detallada segons plànols de projecte.
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

1.351,59

P-157 EAU1CC10

P-158 EAY1CC01

P-159 EAY1CC02

m2

u

u

Pàg.:
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P-160 EAY1CC03

u

S2. Formació de tancament amb portes per a instal·lació ACS i solar de buit aproximat d'obra
de 2,75 m d'amplada i 2,20 m d'alçada. Les portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i
tindran les perforacions requerides per la DF, així com els panys reglamentaris i aniran
fixades a l'estructura d'acer pintat. La parets d'obra s'acabaran arrebossades. Les portes
tindran 3 frontisses, i la xapa superior fixe serà també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la
formació del sostre de l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte.
(MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

1.744,89

€

P-161 EAY1CC04

u

S3. Formació d'armari per centraleta d'incendis de buit aproximat d'obra de 0,7 m d'amplada i
2,2 m d'alçada, amb 1 porta metàl·lica d'acer galvanitzat i pintat. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte.
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

233,59

€

P-162 EB71COB01

u

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre aules formada per: Cable
d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
i als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat.
(VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

815,28

€

P-163 EB71COB02

u

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre sala polivalent i despatxos
formada per: Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer
inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector,
segons UNE_EN 795/A1 i als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat.
(MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1.328,05

€

P-164 EB71COB03

u

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta formada per: Cable d'acer inoxidable
316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable
i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i als elements de
suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1 i tesat.
(SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

672,76

€

P-165 EB92CC01

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, tipus 1 i 2 amb pictograma perforat o
caràcters alfanumèrics, segons plànol detall DG C-08, amb suport, de mides 15X15 cm,
autoadhesiva.
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

30,46

€

P-166 EB92CC03

u

Vitrina d'anuncis per interior, referència 1626 de 1800X1000 mm de MADI o equivalent, amb
fons en acer blanc per utilitzar amb rotuladors d'esborrat en sec i amb aplicacions
magnètiques, espai interio útil 40 mm. Formada per marc d'alumini anoditzat en plata mate
amb cantoneres arrodonides, portes corredisses de vidre de 4 mm o de metracrilat, amb pany
tipus llapis insertat en la carcassa.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

458,23

€

P-167 EB92CC05

m2

Vinil autoadhesiu per formació de rètol d'entrada segons plànol detall DG C-08, col·locat.
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

271,79

€

P-168 EC1G47A6

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

120,99

€

€

€

€
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P-169 EC1KCC02

P-170 ED115271

u

m

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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Pàg.:

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc d'acero inoxidable AISI 304 acabat satinat
NOFER 08024.S o equivalent. Dimensions: alçada 800 x amplada 600 mm x fons 75 mm.
Fixat a la paret per platina reclinable.
·
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

238,21

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

16,29

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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€

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

17,64

€

P-172 ED115571

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

20,96

€

P-173 ED115771

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

30,70

€

P-174 ED116171

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

18,87

€

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons
norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 75 mm,connectat a ramal
col.lector del mateix diàmetre.
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

36,76

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons
norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 40 mm,connectat a ramal
col.lector del mateix diàmetre.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

22,14

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons
norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 32 mm,connectat a ramal
col.lector del mateix diàmetre.
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,54

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

31,29

P-175 ED11UT01

P-176 ED11UT02

P-177 ED11UT03

P-178 ED15N711

m

m

m

m

Pàg.:
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P-182 ED351430

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

63,45

€

P-183 ED351630

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

125,04

€

P-184 ED353565

u

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

148,09

€

P-185 ED354985

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

345,68

€

P-186 ED35U001

u

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat
per a l'accés dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb
tanca de seguretat i ganxos per a tracció. Totalment instal.lada a terra.
(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

292,88

€

P-187 ED35UT01

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

74,37

€

P-188 ED515HVM

u

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetre, amb
tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

35,67

€

P-189 ED5H89A8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix
(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

93,43

€

P-190 ED7FT350

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

37,85

€

P-191 ED7FT450

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix
(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

46,12

€

P-192 ED7FT550

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix
(SEIXANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

60,02

€

€

P-171 ED115371

Data: 11/12/18

€

€

€

€

P-179 ED15UT01

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

192,14

€

P-180 ED15UT02

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

262,13

€

P-181 ED351355

u

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
(VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

89,11

€
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P-193 ED7FT650

P-194 ED7K3311

P-195 ED7K3332

m

m

m

Data: 11/12/18

Pàg.:

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix
(CENT CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

105,03

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

26,98

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

54,40

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

23

€

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

72,40

€

P-197 ED7K3352

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(NORANTA-NOU EUROS)

99,00

€

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

153,86

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i
125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

69,43

P-198 EDDZ9DD4

P-199 EE41A137

u

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

35,24

€

P-206 EE42QE56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

38,33

€

P-207 EE42QJ56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

58,45

€

P-208 EE42QT01

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment i amb
aïllament tèrmic interior adherit realitzat amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament
tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000. Totalment instal.lat
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

114,29

€

P-209 EE42R312

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

13,44

€

P-210 EE52Q23A

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

30,09

€

P-211 EE6R1A00

m2

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

55,89

€

P-212 EEA1UT01

u

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de superfície d'absorció i 24 tubs de buit, amb
sistema d'autolimitació de temepratura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%,
model SP3C 3,03m2 de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors automàtics i vàlvules de seguretat.
Segons UNE-EN 12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.881,48

€

P-213 EEA1UT02

u

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de superfície d'absorció i 12 tubs de buit, amb
sistema d'autolimitació de temperatura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%,
model SP3C 1,51m2 de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors automàtics i vàlvules de seguretat.
Segons UNE-EN 12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(MIL CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.105,54

€

P-214 EED5020T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes
de 2 tubs, de 56,0 kW nominals de potència en refrigeració i 63,0 kW en calefacció, amb
ventiladors axials, compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RXYQ20T de la
firma DAIKIN o equivalent. Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a
bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves.
(TRETZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

13.440,82

€

P-215 EED5100A

u

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor marca Daikin, model ERQ100AV1,
tipus DC Inverter, amb compressor scroll, per a instal.lacions amb unitats de tractament d'aire
(UTA). Cal kit de vàlvula d'expansió marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de control marca
Daikin, mod. EKEQDCB o EKEQFCB, per a connexió de la unitat exterior ERQ amb la
bateria d'expansió directa del climatitzador. Capacitat nominal refrigeració / calefacció 11.200
/ 12.500 W, consum en refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W (eficiència energètica ´´A´´), i

1.878,40

€

€

€

P-200 EE41A837

u

Colze de 45° per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

48,99

€

P-201 EE41AQ37

u

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm
de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret,
l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), col·locat
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

86,83

€

P-202 EE42Q856

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
(DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

19,05

€

P-203 EE42Q956

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

32,84

€

P-204 EE42QB56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

48,55

€

24

m

€

m

Pàg.:

P-205 EE42QC56

€

P-196 ED7K3342

Data: 11/12/18
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nivell sonor nominal 50 dBA. Dimensions (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, pes 120 kg, i
alimentació monofàsica 1x220V + T. Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a caixa de control. Connexions canonada
frigorífica Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor.
Rang de funcionament en refrigeració des dels -5 fins a 46 º CBS, i en calefacció des de -20
fins a 15,5 º CBH de temperatura exterior. Longitud màxima de canonada fins kit EKEXV de
50 metres, i des kit EKEXV fins UTA de 5 metres. Cabal d'aire nominal refrigeració /
calefacció 6.360 / 6.120 m3 / h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Utilitza refrigerant
ecològic R410A.Totalmente instal · lada. S'inclou el muntatge suspès, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
P-216 EED5U001

U

Sistema de gestió centralitzada intelligentTouchManager mod. CM601A51 per a
controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques característiques.
Pantalla tàctil amb plànols de la instal·lació. Servidor web inclòs de sèrie. Programació
horària setmanal/anual.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per la direcció facultativa
de l'obra i la propietat, connectada i provada.

P-222 EEDEH040

3.142,56

€

U

(TRES MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P-217 EED5Y08T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes
de 2 tubs, amb calefacció continuadurant els desescarches, de 22,5 kW nominals de
potència en refrigeració i 25,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials, compresssors
tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RYYQ08T de la firma DAIKIN o equivalent.
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació,
càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves i la tarjeta de selecció del model
fred/calor model BRP2A81. Totalment instal·lada, connectada i provada.
(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

5.875,37

€

P-218 EEDECS25

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 2,8 kw de potència nominal en refrigeració i 3,2 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.
(MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.291,84

€

P-219 EEDECS32

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 3,6 kw de potència nominal en refrigeració i 4,0 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.355,84

€

P-220 EEDECS50

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 5,6 kw de potència nominal en refrigeració i 6,3 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.
(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

1.448,83

€

1.581,44

€

Data: 11/12/18

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 800x1240construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx
de 42 mm de gruix, amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de
4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa
amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR, tipus Enthalpy o
Velocidad variable, diàmetre 1000mm, Eficiència del 85%, amb un consum del motor de 0,4
kW. Amb un cabal de 1670 m3/h i una potència a l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu.
Pèrdua de càrrega de 48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26 Pa. D'alumini i dimensions: 310x920
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1022A2403094025EO109, amb geometria P22 de 3
fileres, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini
separades 2,5 mm, amb connexió de 16 mm i un circuit, per a una potència sensible de 15,9
kW i una capacitat total de 24,1 kW. Per a un cabal de 4800 m3/h, a una velocitat de pas de
l'aire de 2,36 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe F9 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 119-300Pa
amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua
càrrega externa 350 Pa, Pressió càrrega interna 491 Pa, Pressió estàtica total 841 Pa,
Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970
rpm), eficiència (EN327) 67,2%, potència elèctrica d'alimentació 1,82 kW, Class Power o
PMREF (EN13053) P1 o 2,48 kW, SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP3 o 1121 W/(m³/s).
Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa
amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 350 Pa, Pressió càrrega interna 208 Pa, Pressió estàtica total 588 Pa, Pressió
dinàmica 75 Pa, Cabal 4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970 rpm),
eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació 1,31 kW, Class Power o PMREF
(EN13053) P1 o 1,69 kW, SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP2 o 900 W/(m³/s). Dades del
motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat,
amb actuadors motoritzats modulants de 24 V per a comportes d'impulsió, pressostats
diferencials de 50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de
condensats SS304 per a la bateria de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de
siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control panell de retorn amb sondes de
temepratura a la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou
ventiladors plug fan amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire o
pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.

Pàg.:

26

12.327,35

€

10.603,48

€

(DOTZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P-221 EEDECS63

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 7,1 kw de potència nominal en refrigeració i 8,0 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.
(MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-223 EEDEH041

U

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 680x920construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx
de SP45 , amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 2.300
m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6 Pa. D'alumini i dimensions: 510x600
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe M6 de
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fibra de vidre de dimensions 1x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 102-200Pa
amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR, tipus Enthalpy Velocidad variable, diàmetre 700mm, Eficiència del 76,8%, amb un consum del motor de 0,4
kW. Amb un cabal de 2300 m3/h i una potència a l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu.
Pèrdua de càrrega de 231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1025A1901062025EO102, amb geometria P22 de 1
filera, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini
separades 2,5 mm, amb connexió de 12 mm i un circuit, per a una potència sensible de 1,6
kW i una capacitat total de 3,4 kW. Per a un cabal de 2300 m3/h, a una velocitat de pas de
l'aire de 2,17 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe F9 de
fibra de vidre de dimensions 1x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 113-300Pa
amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua
càrrega externa 250 Pa, Pressió càrrega interna 605 Pa, Pressió estàtica total 855 Pa,
Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640
rpm), eficiència (EN327) 59,8%, potència elèctrica d'alimentació 0,94 kW, Class Power PMREF (EN13053) P1 - 1,32 kW, SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP3 - 1224 W/(m³/s).
Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 1,82 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 85-200Pa amb
el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 250 Pa, Pressió càrrega interna 378 Pa, Pressió estàtica total 628 Pa, Pressió
dinàmica 42 Pa, Cabal 2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960 rpm),
eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació 0,66 kW, Class Power - PMREF
(EN13053) P1 - 0,99 kW, SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s). Dades del
motor: eficiència IE4, de 20,78 kW i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa. D'alumini i dimensions: 610x600
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat,
amb actuadors motoritzats ON-OFF de 24 V per a comportes d'impulsió i retorn, pressostats
diferencials de 50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de
condensats SS304 per a la bateria de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de
siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control panell de retorn amb sondes de
temepratura a la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou
ventiladors plug fan amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.
(DEU MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-224 EEDEUX01

U

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, connectada a unitat interior i posada en servei.
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

160,14

€

P-225 EEG4E5D6

u

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior
amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica i de 7,5 kW de
potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigoríficR410a, model AQSG71C de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb
unitat interior FAQ71C i unitat exterior RZQSG71L3V1,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.
(DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

2.511,75

€

Data: 11/12/18

Pàg.:
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P-226 EEK1R100

u

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb aletes orientables individualment,
d'alumini anoditzat color blanc, de 200x200 mm, amb comportes de regulació de cabal tipus
CTM-AN+SP+CM(S) de la firma MADEL o equivalent, s'inclou el plènum de xapa
galvanitzada amb embocadura circular per a connexió a conducte. Totalment instal·lada
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

29,36

€

P-227 EEK1X012

u

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la
dimensió menor, amb regulador de cabal model BMC/SD de 4000x75 de 'MADEL' o similar
d'iguals característiques. S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material
i accessoris corresponents.
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

31,44

€

P-228 EEK1X013

u

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la
dimensió menor, amb regulador de cabal model BMC/SD de 700x75 de 'MADEL' o similar
d'iguals característiques. S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material
i accessoris corresponents.
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

47,89

€

P-229 EEM3X113

u

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a
descàrrega lliure, amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i
temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat,
connectat i provat
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

85,39

€

P-230 EEP31135

u

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

58,14

€

P-231 EEU41B31

u

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

126,06

€

P-232 EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col·locat roscat
(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

16,25

€

P-233 EEV3UT01

u

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre
consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil /
gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per la supressió
d'escalfament posterior del interacumulador d'A.C.S. i / o escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a
sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i / o
cèl·lula solar. Per muntatge a la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del
col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de
subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula motoritzada de dues vies tot/res de
DN3/4'', tot el cablejat de control, canalitzacions per al cablejat i tot el material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

519,78

€

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-234 EEV3UTG1

u
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Data: 11/12/18

Display local gràfic de control de les temperatures dels locals de dimensions de 297x420 mm
(A3), d'acord amb l'establert al Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre. Amb pantalla
LCD retroiluminada, amb indicació de la temperatures màximes i mínimes establertes al
Decret i la temperatura real del local. S'nclou el cable de connexió al lloc central de dades, les
canalitzacions i tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i
provat.
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

29

235,68

€

P-235 EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

86,64

€

P-236 EEV42002

u

Instal·lació elèctrica de punt de control.
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

29,79

€

P-237 EEVW1000

u

Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

29,23

€

P-238 EEZG4000

Kg

Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus r-410a
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

10,76

€

P-239 EEZG4001

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M20T o
equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

118,83

€

P-240 EEZG4002

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M29T9 o
equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

144,42

€

P-241 EEZG4003

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M64T o
equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

178,02

€

P-242 EF5263B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

6,50

€

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

7,42

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

8,58

P-243 EF5283B1

P-244 EF5293B1

m

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

10,25

€

P-246 EF5A42B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,48

€

30

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

7,05

€

P-248 EF5A62B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

7,79

€

P-249 EF5A73B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

16,83

€

P-250 EF5A83B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

19,26

€

P-251 EF5AA3B2

m

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,64

€

P-252 EF5B24B2

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92

€

P-253 EFM25530

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C, roscat
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

18,44

€

P-254 EFQ3345K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

3,31

€

P-255 EFQ3346K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

3,39

€

P-256 EFQ3347K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,44

€

€

m

Pàg.:

P-247 EF5A52B2

€

P-245 EF52A3B1

Data: 11/12/18
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P-257 EFQ3349K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,84

€

P-258 EFQ3381K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

3,71

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

4,02

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

5,25

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

5,46

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

5,51

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

6,31

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

6,35

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

7,09

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons
esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09,
muntada superficialment
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

154,37

P-259 EFQ3383K

P-260 EFQ33A4K

P-261 EFQ33A5K

P-262 EFQ33A7K

P-263 EFQ33C6K

P-264 EFQ33C7K

P-265 EFQ33C9K

P-266 EG11UA16

m

m

m

m

m

m

m

u

32

u

QCE - Quadre electric de comandament i control de l'enllumenat, amb tots els elements de
proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema electric unifilar, tot muntat en 1 armari
metal.lic amb porta transparent, tipus 'Cofret G' de la firma 'merlin guerin' o equivalent
d'iguals caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el petit material
auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres electrics.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

489,12

€

P-268 EG14X001

U

Projecte de legalització per a instal.lació de baixa tensió. S'inclou el projecte, certificats així
com la tramitació i l'abonament de taxes.
(NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

999,93

€

P-269 EG14X002

U

Projecte de legalització per a instal.lació d'enllumenat públic. S'inclou el projecte, certificats
així com la tramitació i l'abonament de taxes.
(SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

799,94

€

P-270 EG14X005

U

Projecte de legalització per a instal.lació de climatització. S'inclou el projecte, certificats així
com la tramitació i l'abonament de taxes.
(MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

1.199,91

€

P-271 EG151412

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment
(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

7,70

€

P-272 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

12,22

€

P-273 EG151932

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment
(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

19,92

€

P-274 EG152411

u

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

12,59

€

P-275 EG161212

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

7,49

€

P-276 EG161722

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

23,32

€

P-277 EG21H51J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 endollada i muntat superficialment
(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

3,97

€

P-278 EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

4,69

€

P-279 EG21H81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

5,96

€

€

€

€

Pàg.:

P-267 EG134803

€

€

Data: 11/12/18

€

€

€
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P-280 EG21HD1J

m

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

16,94

€

P-281 EG22H511

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

1,32

€

P-282 EG22H711

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1,49

€

P-283 EG22H715

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1,49

€

P-284 EG22H811

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

1,71

€

P-285 EG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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
(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,84

€

P-286 EG22UT01

M

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat a l'interior de columna d'enllumenat.
(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1,05

€

P-287 EG23EA15

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

6,33

€

5,69

€

P-288 EG241602

m

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-289 EG2DC8F7

m

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,64

€

P-290 EG2DC8H7

m

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

28,93

€

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

24,81

P-291 EG2DCGF7

m

€

Data: 11/12/18

Pàg.:
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P-292 EG31UJ01

M

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x1,5 mm2, apantallat i
col.locat en tub
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

2,82

€

P-293 EG31UT01

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

9,06

€

P-294 EG31UT02

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

5,75

€

P-295 EG31UT03

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,58

€

P-296 EG31UT04

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

6,17

€

P-297 EG31UT05

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums,, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

2,82

€

P-298 EG31UT06

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,54

€

P-299 EG31UT07

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,64

€

P-300 EG31UT08

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

2,07

€

P-301 EG32UT01

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,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1,11

€
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P-302 EG32UT02

m
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Treballs de connexió de la nova línia d'enllumenat a línia d'enllumenat existent, en columna
d'enllumenat públic. S'inclouen els treballs i material per la connexió de la nova línia. Es
consideraran els treball acabats en el momnent que la línia d'enllumenat de la plaça estigui
en prefecte funcionament.
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

Pàg.:
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225,48

€

4,03

€

P-313 EG63X002

U

Data: 11/12/18

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a
instal.lació en caixa de mecanismes modular, model S1/9 de la sèrie CIMA de SIMON o
equivalent, amb pilot lluminos, color blanc. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou
petit material auxiliar de connexió i muntatge.

Pàg.:

36

21,41

€

21,41

€

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P-303 EG380502

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-314 EG63X003

P-304 EG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,44

€

P-305 EG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

13,09

€

U

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a
instal.lació en caixa de mecanismes modular, model S1/6 de la sèrie CIMA de SIMON o
equivalent, amb pilot lluminos, color vermell. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou
petit material auxiliar de connexió i muntatge.
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-306 EG51XT10

P-307 EG61UX14

u

m

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 55 kW segons normes
particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control
potencia, transformadors, comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament, mòdem per a
telegestió, etc. Totalment instal.lada, connectada i provada
(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

1.499,81

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a centralització de funcions en lloc de
treball , de la sèrie Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques. Ref: TK01103/8 DE LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA
'SIMON' O EQUIVALENT. S'inclouen tots els accessoris, angles, tapes i petit material.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

52,86

u

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de color blanc, de 171x132x60 mm, apte
per a 6 mecanismes modulars (3 mòduls dobles), model SC300 CIMA de la firma SIMON o
equivalent. Totalment instal.lada. S'inclou la part proporcional d'accessoris de connexió i
muntatge.
(VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

27,01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40 kVAr de potència reactiva, de 400 V de
tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment
(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

971,45

€

P-316 EGD1000N

u

Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o similar a pilar, piqueta o element
metal.lic a connectar a terra
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

15,83

€

P-317 EGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

23,99

€

P-318 EGD2U0X2

U

Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua sanitaria, safates
metàl.liques de distribució de cablejat i tots aquells elements metàl.lics situats en locals
humits. S'inclou el cablejat, caixes de connexio i petit material auxiliar de connexio i muntatge
(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

508,25

€

P-319 EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

36,21

€

P-320 EHX005

m²

Formació de llosa mixta de 12 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb
forma xapa grecada, de 1,00 mm d'espessor, 60 mm d'altura de perfil i 220 mm d'intereix, i
formigó armat realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
total de 6,2 kg/m²; i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclús p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de xapa
d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de les xapes i
rematades; apuntalament en les zones on sigui necessari segons dades del fabricant, i agent
filmogen per enduriment de formigons i morters. Tot això donat suport sobre estructura
metàl·lica no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig. Muntatge de les xapes. Apuntalament, si fos necessari. Fixació de les
xapes i resolució dels suports. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la superfície d'acabat. Curat
del formigó. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

43,41

€

P-321 EH25EXT1

u

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial amb cos fabricat en extrusió d'alumini
anoditzat mate i vidre templat pla serigrafiat, per a làmpada LED de 19 W amb una
temperatura de color de 3000 K , de forma rectangular, grau de protecció IP 67, model BAAZ
ref. 102.41.40.2, de la firma 'LAMP' o similar d'idèntiques característiques. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada.
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

195,09

€

€

€

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P-308 EG61X160

P-315 EGB1UT01

€

P-309 EG62UT01

u

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

13,48

€

P-310 EG62X001

u

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i control remot, per a muntatge encastat
en cel ras o en llumeneres, model helvar 312, ref. HES312 de la firma 'HELVAR' equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat,connectat, programat i provat.
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

139,37

€

P-311 EG62XT01

u

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a sostre amb angle de
detecció de 360º a 8m de distància, referència 0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar
d'iguals característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

63,19

€

P-312 EG631152

u

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge
encastat i/o en superfície amb caixa, model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent
d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a
encastar i/o de superfície. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

21,61

€
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P-322 EH25X006

u

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge superficial, regulable DALI, amb òptica
d'alumini lacat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per
a làmpada LED amb una temperatura de color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de
protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o
147.81.20.0, d'acord amb necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de
longitud, de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals.
S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

215,20

€

P-323 EH25X015

u

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb òptica d'alumini lacat i difusor de
lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per a làmpada LED amb una
temperatura de color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de protecció IP 20, per a
làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH, amb regulació DALI, ref. 47.81.10.3 o 47.81.10.0,
d'acord amb necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma
'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit
material de connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

183,40

€

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de longitud, amb tub LED T8 de 18 W, amb
xassis de poliester reforçat, IP-65 model 'JDE-LED' de la firma 'J-DOS' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou la làmpada i l'equip i tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

46,22

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400
lm, i 60 m2 de cobertura, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou la làmpada i el
petit material i accessoris de i connexió i muntatge.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

89,20

P-324 EH25X0L1

P-325 EH61X02N

P-326 EHB1U006

P-327 EHM011A

P-328 EHM011B

u

u

U

m²

m²

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en cel ras amb làmpada LED de 16W, IP-42,
muntada superficialment al sostre, model FIL + LED amb difusor de policarbonat opal de la
firma 'LAMP' o similar d'iguals caracteristiques, (referència 47.4148.0). Totalment instal.lada.
S'inclou la làmpada, l'equip, les tapes finals i la part proporcional d'accesoris i petit material
auxiliar de connexio i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

160,77

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic,
amortitzable en 18 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de passamurs per a pas
dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; aplicació de líquid desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i
dilatació; i segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels
tensors. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

31,74

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de passamurs per a pas dels tensors, elements
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid

25,30

38

P-329 EJ13B713CC02

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref. A327621000 de la serie HALL de ROCA
SANITARIO o equivalent , senzill, d'amplària 49,5 cm, i 65 cm de llargada de color blanc,
col·locat amb suports murals fixat amb tacs químics.
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

275,78

€

P-330 EJ14B213CC01

u

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de sortida vertical ref.
A34223700-A341231000-A801230004 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO o
equivalent, amb seient i tapa, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació.
(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

369,04

€

P-331 EJ18CC00

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN PLUS de ROCA
SANITARIOS o equivalent ref A870B10400, de mides 46 X 46 x2 cm, encastada a taulell.
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

174,60

€

P-332 EJ18CC06

u

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN de ROCA
SANITARIOS o equivalent ref A870AA640 o equivalent, de mides 70 X 46 x1,8 cm,
encastada a taulell.
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

281,07

€

P-333 EJ1ACC04

u

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA SANITARIO o equivalent, de color
blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. S'inclou reixa desaigua i
joc de fixació.
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

187,49

€

P-334 EJ23CC03

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo PRESTO XT ECO L o equivalent, de
polsació antibloqueig, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de cos i
polsador de llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i incrustacions
calcàries, col·locat i connectat.
(CENT CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

105,16

€

P-335 EJ2811AGCC07 u

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera ref. A5A8209C00 de la serie L20 de
ROCA SANITARIO o equivalent, encastada en taulell, de llautó cromat, amb broc giratori,
amb dues entrades de maniguets, instal·lada.
(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

263,21

€

P-336 EJ29CC05

u

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de ROCA SANITARIOS ref A5A7623C00
o equivalent, per a abocador amb sortida giratoria, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, i connectada.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

189,59

€

P-337 EJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de fins a d'3/4´´
(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

10,93

€

€

€

€

Pàg.:

desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i segellat dels junts no
estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels
tensors. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€

€

Data: 11/12/18
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P-338 EJ331151

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

15,69

€

P-339 EJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

23,68

€

P-340 EJ3814F6

u

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm,
roscat a sifó de llautó.

22,96

€

Data: 11/12/18

Pàg.:

40

característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.
(MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P-347 EJAAUT02

u

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P-341 EJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a
petita xarxa d'evacuació
(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

23,07

€

P-342 EJ42CC10

u

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de NOFER o equivalent, col·locat amb
fixacions de tacs químics.
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

98,24

€

P-343 EJ43CC09

u

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de NOFER o equivalent, de plàstic ABS color
blanc i visor transparente, col·locat amb fixacions de tacs químics.
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

25,29

€

P-344 EJ46CC08

u

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de NOFER o equivalent, per a bany adaptat,
de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer recobert de ABS color blanc amb
protecció antibacteries. Suport d'acer inoxidable AISI 304 amb embellidor de ABS color blanc.
· Longitud: 800 mm.· Barres Ø 34 mm. Col·locat amb fixacions de tacs químics.
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

209,71

€

P-345 EJ651113

u

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 ´´, de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05
mm, connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa
(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

322,22

€

P-346 EJAAUT01

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la
producció d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els
requeriments de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W 551. Per
a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de calefacció
admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus
centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit secundari
de A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material St37-2) resistents a la corrosió
mitjançant esmaltat de dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant
ànode de magnesi. Versió C segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida de
poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de color
platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula
antiretorn i connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana
de 10 bar. Referència 7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de
magnesi instal·lat. Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques

1.714,96

€

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb resistencia elèctrica.
Per a la producció d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753.
Compleix els requeriments de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas,
apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió
de calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de A.C.S. fins a 95
graus centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit
secundari de A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador (material St37-2) resistents a la corrosió
mitjançant esmaltat de dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant
ànode de magnesi. Versió C segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida de
poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de color
platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula
antiretorn i connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana
de 10 bar. Referència 7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de
magnesi instal·lat. Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou resitència elèctrica regulable a 2, 4 o 6 kW, monofàsica, amb termòstat dre
seguretat i regulació de temperatura, brida i junta i tapa dèr a la brioda, model EHE ref.
´´Z012676´´ de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

1.714,96

€

(MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P-348 EJM12405

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

88,24

€

P-349 EM11UT01

u

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis analògica, model KL731A
de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques, s'inclou el sòcol KZ700 de la firma
'kilsen' o similar d'iguals característiques segons norma UNE-EN 54-7, muntat superficialment
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

50,44

€

P-350 EM12UT01

u

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb
capacitat de 256 dispositius ampliable a 512, 128 zones ampliable a 256. Disposa de 4
sortides estàndard supervisades pre-programades com sirenes, amb possibilitat de
reprogramar i 4 sortides addicionals, 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades.
Incorpora 2 entrades configurables per monitorització i control, port Ethernet TCP / IP per
programació i manteniment remot. LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232. Ampliable amb
targeta auxiliar de 8 sortides (2 relés estàndard i 6 de col · lector obert), amb targeta opcional

952,16

€
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(2010-2-NB) per connectar fins a 32 nodes / llaços en xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir
targetes de leds de 20/40 zones. Sortida auxiliar de 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells
d'operador. Historial de fins 9999 esdeveniments en memòria. Precisa de 2 bateries no
incloses. Certificada norma EN54 parts 2 i 4, CE, CPD, WEEE i RoHS. Pes: 7,4 Kg (sense
bateries) Dimensions: 449,6 x171, 2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la signatura 'KILSEN' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada, configurada i provada
(NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P-351 EM13UT02

u

Data: 11/12/18

Pàg.:

42

equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P-360 EMD3U010

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA per a exterior, color vermell . 32 Tons.
Potència acústica màxima de 117 dB. IP66. Dimensions 166x166x149 mm. Temperatura de
treball de -25 ºC a 70 ºC, model AS376 de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior.
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

148,55

u

€

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb funció ATZ, amb sortida PGM model PAR-8
ZX8 de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'idèntiques
característiques. Muntat en caixa metàl·lic PAR-116 també inclosa, amb entrada de cable de
xarxa protegida, frontissa de porta desmuntable amb presa de terra, amb 2 microrruptors de
sabotatge a porta i paret, amb transformador inclòs i per a capacitat per a dos mòduls PAR-8
ZX8. S'inclou tot el petit material de fixació, connexio i muntatge.

146,92

€

54,37

€

27,24

€

141,12

€

1,83

€

0,86

€

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-352 EM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

51,88

€

P-353 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

46,59

€

P-354 EM31351K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment
(CENT VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

120,20

€

Parallamps normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO
PDC o equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i
peces d'adaptació i abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat,
connectat i provat.
(MIL SETANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

1.079,01

P-361 EMD3U012

u

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos elements duals oposats, amb un angle
de visió de 90º, de 11x11m, amb certificació 50131 de grau 2, amb immunitat a mascotes de
fins a 40kg, model DG75 de la firma 'PARADOX' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat d'acord amb
prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectat i provat.

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-355 EM91U020

u

P-362 EMD3U014

€

u

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

318,32

€

P-357 EMD3U001

u

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10 (PCBEVO192) de 8 zones (16 amb ATZ)
ampliable a 192, muntada en caixa metàl.lica PAR-116, amb transformador inclòs, amb teclat
LCD PAR-9N, amb font d'alimentació de 12 V/1A per a sistemes de seguretat segons
EN50131 grau 3 model DEM-1043, amb mòdul de 4 sortides de relé de 5A programables amb
sortida PGM per alarma d'incendi model PAR-33 (PGM-4) i sistema transmisor GSM/GPRS
amb trasnmissor QAR-265A, suport metàl.lic QAR-277 i antena connector petit QAR-266A,
tot de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'bydemes' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada, programada d'acord amb especificacions tècniques de l'Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts i provada.
(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

697,22

€

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Model
DEM-3 de la firma Queen Alarm o similar d'iguals característiques. S'inclou el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada dins de caixa de
centraleta d'incendis.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

22,51

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per
situacions de mala il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper i sortida
PGM.Amb certificació 50131en grau 3. Proporciona un accés fàcil i ràpid a totes les funcions
del sistema de seguretat. Model K641de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o

173,01

P-359 EMD3U004

u

u

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una potència sonora de 101 dB a 1m,
incorpora tamper de caixa i paret. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25 º C a
55 º C. Dimensions: 155x114x44mm. Amb certificat Grau de Seguretat 3 segon EN50131.
Model GE-3 ref. AS210N de la firma 'bydemes' o equivalent d'iguals característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-356 EM9AU001

P-358 EMD3U003

u

P-363 EMD3U015

u

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica estroboscòpica de color blau de 60
flaixos per minut. Certificada per a instal·lacions EN50131 de grau 3. Potència acústica de 85
dB a 3 m. Amb tamper de caixa i paret. Amb auto detecció de tall de cable o sabotatge. Amb
bateria de 12 Vcc de 7,2 Ah. Amb temps de senyal acústica configurable de 3,5,10 i 20 min.
Consum en repòs de 25 mA. Consum màxim de 710 mA. Temperatura de funcionament de
-20-55 ºC. Dimensions 210x300x87 mm. Model AS619 de la firma CADDX o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lada d'acord amb prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, connectada i provada.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-364 EMD6UT01

m

€

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P-365 EMD6UT02

€

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. Compleix norma
UNE-50200, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, . Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE
RESIST FUEGO UNE-50200 o equivalent

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col.locat
en tub
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-366 EMDBU005

u

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

8,66

€

P-367 EN312427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

15,07

€

P-368 EN314727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

9,19

€

P-369 EN315427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

19,96

€

P-370 EN315727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

10,42

€

P-371 EN316427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

27,70

€

P-372 EN316727

u

Vàlvula d'esfera 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
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

14,58

€

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta,
de llautó cromat i muntada en paret. Totalement instal.lada connectada i provada.

10,65

€

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment
(SETANTA-CINC EUROS)

75,00

€

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 elàstic, muntada superficialment
(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

13,17

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt
i muntada superficialment
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

30,79

156,44

€

13,02

€

P-373 EN31UT01

u

P-375 EN811677

P-376 EN8363E7

u

u

u

P-377 EN915427

u

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-378 ENE15300

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i muntat roscat
(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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17,46

€

430,26

€

28,18

€

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a sistemes de recirculació d'ACS, tipus
Stratos ECO-Z 25/1-5 de la firma WILO o equivalent, alimentació monofàsica V i règim de gir
de 2900 rpm, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions DN25, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes.
(CINC-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

503,65

€

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR DIVICON PS-10. Amb bomba de
circulació amb regulació de revolucions per a corrent alterna, 2 termòmetres, 2 calus de pas
amb antirretorns, indicador de cabal, manòmetre, vàlvula de seguretat, vàlvules d'omplenat, ,
separador d'aire, maniguets flexibles per la bomba, amb circuit intern d'impulsió i retorn i
aillament tèrmic, amb una alçada d'impulsió de 6,0 m i un cabal de 1000l/h, per a instal.lació
intercalat en circuit d'impulsió i retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectt i provat.

557,30

€

P-379 ENE16300

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i muntat roscat
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-380 ENF11A20

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada
(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-381 ENFBU010

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-382 ENH26327

u

P-383 ENH2UT01

u

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P-384 EP22UT01

u

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i unitat exterior en muntatge superficial.
Ref. VP705108 de la firma 'PLANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Placa digital Compact T S2 204 amb mòdul audio/video color digital (no coaxial),
mòdul de control digital amb 8 polsador i dimensions 215x130mm, amb caixa de superfície, ,
2 distribuidors de video DVC-4S, alimentador ATF-98 i 8 monitors E-Compact blancs Digital
Color amb mòdul de connexió. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lat, connectat i provat.
(MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

1.903,24

€

P-385 EP27UT01

m

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

5,63

€

P-386 EP43UT01

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat sota tub o canal
(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

1,30

€

P-387 EP43UT02

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o
canal
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

2,21

€

P-388 EP7351E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor
(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

15,01

€

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P-374 EN321667
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P-389 EP73IM01

u

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point WiFi Standard. Muntat a sostre,
connectat i configurat segons criteriss Ajuntament.
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

198,40

€

P-390 EP74SH11

u

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat
(MIL DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

1.018,75

€

P-391 EP7Z113B

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

221,05

€

P-392 EP7Z6516

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 600 mm, fixada mecànicament
(SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

77,02

€

78,74

€

3,82

€

€

P-393 EP7ZE091

u

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-394 EP7ZIM17

u

Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetat
(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-395 EP7ZUT01

u

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mmm de profunditat. Totalment instal.lat
sobre bastidor rack.
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

66,98

P-396 EP7ZUT02

u

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mmm d'amplada, amb tapa cega de 1U
unitat d'alçada. Totalment instal.lat sobre bastidor rack.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

58,07

€

P-397 EP7ZA122IYQ9

u

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h ref.
NSYAVD1U312T de la serie Ventiladors per a armaris de HIMEL , amb termòstat i pilot,
col·locat
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

213,41

€

P-398 EPD5C130

u

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material
plàstic i porta metàl.lica, de 300x500x60 mm, muntada superficialment
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

79,25

€

P-399 EQ71CC01

u

Moble Aula Bonsais, composat per 3 mòduls baixos un d'ells amb calaix extraïble, i un altre
mòdul d'aigüera, de 90 cm d'alçària total, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a
la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit
esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm
d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol
perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 2 de 16 litres i 2 de 8 litres
amb tapes de colors. Partida acabada segons plànols de detall.
(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1.433,66

€

P-400 EQ71CC02

u

Moble per dispensari, composat per 3 mòduls baixos de 60 cm un d'ells amb calaix extraïble,
i un altre mòdul baix de 90 cm i un mòdul d'aigüera, de 90 cm d'alçària cadascun, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta
hidròfug de 22 mm,de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar
aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats

1.900,49

€
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per 2 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de colors. Partida acabada segons plànols de
detall.
(MIL NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P-401 EQ71CC03

u

Moble Aula cuina, composat per 2 mòduls baixos, un d'ells amb calaix extraïble i un mòdul
d'aigüera, i mobles alts per instal·lar elestrodomèstics, amb portes d'aglomerat amb laminat
estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de
gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de
60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal
i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 4 de 16 litres i 2 de 8
litres amb tapes de colors i dues cubetes per a utensilis. Partida acabada segons plànols de
detall.
(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

2.736,49

€

P-402 EQ71CC04

u

Moble Aula cuina, composat per 3 mòduls baixos, un mòdul per placa d'inducció, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta
hidròfug de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar
aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. Partida acabada segons plànols de detall.
(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

1.434,80

€

P-403 EQ88UA12

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora d'illa Pando I-401 o equivalent de 90 x
62 cm, amb botonera electrònica, classificació Energètica A+, Filtres Inox, Funció Last Time,
Il·luminació LED, Led 4000K, d'acero inoxidable AISI classificació 304 i sistema detecció
automàtica saturació de filtres.
(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

2.562,00

€

P-404 EQ8AU001

u

Eixugamans per aire calent amb polsador manual, fabricat amb carcassa d'alumini
antivandàlica , de potència 2600 W, cabal 280 m3/h, temportzador de 50 s i temperatura
61°C, model SL-2500 de la firma 'S&P' o similar d'iguals caracterísitiques.Totalment
instal.lat, connectat i provat.
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

136,40

€

P-405 EQ9CECC01

u

Subministrament i instal·lació de frigorífic integrable d'una Porta tipus AEG SKZ81200F0 o
equivalent , d'alçada 121 cm, i 207 litros, Clase A++. Inclou la porta panelable del mateix
material que la resta de mobiliari de la cuina.
(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS)

771,00

€

P-406 EQ9CECC02

u

Subministrament i instal·lació de congelador intégrable IG 1624 o equivalent, d'alçada 88 cm
, 100L Net, 4 calaixos, Classe A + +. Inclou la porta panelable del mateix material que la resta
de mobiliari de la cuina.
(VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS)

823,00

€

P-407 EQ9CECC03

u

Subministrament i instal·lació de microones integrable Balay 3WMX1918X Inox o equivalent,
de 17L i amplada 60cm.
(CENT DIVUIT EUROS)

118,00

€

P-408 EQ9CECC04

u

Subministrament i instal·lació de forn multifunció pirolític Balay 3HB557XM o equivalent,
carrils telescòpics, Inox, Clase A-10%.
(NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

925,00

€

P-409 EQ9CECC05

u

Subministrament i instal·lació placa d'inducció de 4 zones tipus AEG HK 674400 FB Black
Line o equivalent, de 56 x 49 cm.
(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

562,00

€
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P-410 EQ9CECC06

u

Subministrament i instal·lació de rentavaixelles integrable Siemens SN65E010EU o
equivalent de 60cm d'amplada, Clase A++. Inclou la porta panelable del mateix material que
la resta de mobiliari de la cuina.
(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

427,30

€

P-422 F21RUZ20

u

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port mitjà, amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega
sobre camió o contenidor.
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

145,71

€

P-411 EQN2CC01

u

Escala retractil ajustable en alçada. Escala que queda amagada en el forjat i es baixa.
Fabricada en alumini anoditzada, de dimensions del calaix d'escala recollida 52 X 110 cm,
amplada d'esglaons de 9 cm, distancia entre esglaons 28 cm, i mida recollida 75 cm. Per
alçada des des 250 cm a 306 cm. Model S 3300 de Tecrostar o equivalent . S'inclouen les
subjeccions i el fixat de la mateixa, així com la formació del pas en el forjat superior i el marc
perimetral per a que quedi tancada l'escala.
(MIL CENT TRENTA-SIS EUROS)

1.136,00

€

P-423 F21RUZ60

t

Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria adecuada, càrrega sobre camió i transport a
parc dins de l'Àrea Metropolitana
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

30,22

€

P-424 F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

3,81

€

P-425 F2221774

M

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

9,68

€

P-426 F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,74

€

P-427 F223CM02

m

Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 70x40 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou
banda de senyalització.
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

8,42

€

P-428 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1,67

€

P-429 F2285P0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

35,67

€

P-430 F2R45065

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió. Mesurat sobre perfil.
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,94

€

P-431 F2R55065

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t. Mesurat sobre perfil.
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

2,56

€

P-432 F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat
sobre perfil.
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

3,15

€

P-433 F2RA9TD0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

76,50

€

P-434 F923RJ10

m3

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material
(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

17,17

€

P-412 F211SG01

u

Enderroc de grades, glorieta, escales i murs existents, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

1.269,51

€

P-413 F2194AU5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,34

€

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i
trasllat a magatzem municipal.
(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

19,03

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal.
(DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

18,07

P-414 F21QCC01

P-415 F21QCC02

u

u

€

€

P-416 F21QCC03

u

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal.
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

72,91

€

P-417 F21QCC04

u

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem
municipal.
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,84

€

P-418 F21QCC05

u

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidori trasllat a
magatzem municipal.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

42,68

€

P-419 F21RCM01

m

Arrabassament i eliminació de tanca vegetal arbustiva, 2/3 m d'amplada. Inclosa l'arrencada
de les soques, el rebliment del forat, l'anivellament del terreny i la càrrega dels restes sobre
camió o contenidor
(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

7,03

€

P-420 F21RCM03

P-421 F21RUZ10

u

u

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port gran amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega
sobre camió o contenidor.
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port petit, amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega
sobre camió o contenidor.
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

182,14

€

72,86

€
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P-435 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

74,74

€

P-436 F965CC08

m

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN P1 de BREINCO o equivalent, de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

19,97

€
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P-448 FDK2UZ35

u

Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de
20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals,
passatubs, subministrament i col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de resistència
C-250 i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

223,15

€

P-449 FDK3UT20

U

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de
maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou
tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, 2
vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció, filtre i comptador de 1'' . totalment instal.lat, connectat i
provat.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

850,74

€

P-437 F9A1201J

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

26,66

€

P-438 F9E1310A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

23,17

€

P-450 FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

64,94

€

P-439 F9G2CC09

m3

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
S'inclou part proporcional de talls i curat del formigó.
(CENT CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

114,12

€

P-451 FDKZ3176

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

37,49

€

P-440 F9GZ2564

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

4,92

€

P-452 FDKZA480

u

Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter
(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

337,13

€

P-441 F9V3CC06

m

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 120
cm de llargada model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de
color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

59,58

€

P-453 FDKZHBB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

61,61

€

P-454 FDKZU001

u

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

315,45

€

P-442 F9V3CC07

m

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 60
cm de llargada model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de
color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

68,29

€

P-443 F9Z4AA24

m2

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

2,45

€

P-444 FDGBAN1

M

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

0,33

€

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.
(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-445 FDG51357

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

6,04

€

P-446 FDK254D9

U

Perico de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2
i solera de formigó per a registre de desguàs de font segons detall dels Criteris tècnics
generals per al subministrament i instal.lació de fonts públiques de l'Ajuntament de Barcelona

39,70

€

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P-447 FDK2U355

u

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

80,38

€

P-455 FDKZX60I

u

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm provista de junta estanca de neopré,
d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat superficial antilliscant, amb cargols de fixació, tipus
CAI-TR-01 60x60 de la firma CAINOX o equivalent, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

157,79

€

P-456 FFB14655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

5,05

€
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Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,48

€

P-458 FG22TL1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,64

€

P-459 FG313306

M

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat
en tub
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,44

€

P-460 FG31S506

M

Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,68

€

P-461 FG38E355

M

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra
(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,98

€

P-462 FG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades, amb fusibles de tipus UTE,
col.locada
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

36,03

€

P-463 FGD2E010

U

Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

29,60

€

P-464 FHM1U001

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta a una alçada superior a 80 cm, amb braç de 750 mm, segons norma
UNE-EN 40-5, d'acord amb detalls de projecte, s'inclou la pletina, el dau de formigó H-250,
els perns, les femelles i tot el petit material de fixació i muntatge. Amb recobriment
anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins a la base de la portella aplicat en fàbrica, a
consistent en tractament termoplàstic de polimerització de la superfície metàl.lica amb
copolímer de polietilè PPA 525, amb acabat de textura gris antracita, prèvia preparació de la
superfície mitjançant decapat i granallat. Totalment instal.lada, fixada i provada.
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.258,74

€

86,20

€

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat,
amb làmpada led de 29 W, 3000ºk i 2730 lm, regulable, amb òptica per a il.luminació de
places tipus PL43, model FLOODLIGHT MICRO ref. 5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO'
o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.
(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

598,63

€

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar
(MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

1.631,73

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epoxi de 250mc, amb
brida d'entrada rodona racor de rosca de 45 mm i juntes en EPDM. Inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de pe electrosoldats o metàl·lics, equipada
amb vàlvula, col·locada amb morter.
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

248,34

P-465 FHM41602

u

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-466 FHQ2U003

U

P-467 FJMZUZ20

P-468 FJS1UZ10

u

u
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P-469 FJS5CM01

u

Vàlvula aireació per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

8,96

€

P-470 FJS5UG20

m2

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal
de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m.
Graella en forma quadrada segons detalls, inclou l'excavació de rases, part proporcional de
tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,98

€

P-471 FJSAU090

u

Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una estació,
cos de plàstic estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat,
incloses connexions elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

173,25

€

P-472 FJSDC20G

u

Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,44

€

P-473 FJSFU229

u

Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb
regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

212,29

€

P-474 FN316324

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

27,97

€

P-475 FN3G2974

u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

25,66

€

P-476 FQ11CC02

u

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent, format per 6 taulons de fusta tècnica ecològica
composada per un 65% de fusta reciclada i un 35% de polímers reciclats, de 1,8 m de
llargària, i estructura en fosa dútil amb una capa de imprimació epoxi i pintura de polièster en
pols gris, col·locat amb fixacions mecàniques M10 sobre daus de formigó a realitzar.

324,91

€

26,93

€

100,71

€

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P-477 FQ11CC04

u

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€
P-478 FQ21CC01
€

Col·locació de banc de fusta existent, col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó.

u

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de NOVATILU o equivalent, cubeta de planxa
perforada en acer zincat, imprimació i pintura polièster en pols, i sistema de bloqueig antivolc,
els suports són de tubs en forma de H de 40 mm de diàmetre, platines per ancoratge al
paviment, i fixada amb cargols M8. S'inclouen els dau de formigó.
(CENT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-479 FQ31CC03

u

Font per a exteriors d'acer zincat model QUADRADA ref UF3 de NOVATILU o equivalent,
amb protecció antioxidant impirmació i pintura de polièster en pols gris, de secció quadrada,
de 30x38 cm i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera pintada polièster al forn de color negre forja, ancorada amb dau de
formigó i fixada amb cargol M10.
(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

545,20

€

P-480 FR12CM01

u

Protecció d'arbre >=80 cm de perímetre, format per tots els taulers necessàris per tapar el
tronc, de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària , col·locats sobre el tronc amb proteccions
de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

38,14

€

P-481 FR12CM02

m2

Protecció d'arrels descobertes abans de pavimentar, formada per escuma de poliuretà (PUR)
de densitat 35 kg/m3 projectada, amb mallazo de 12 mm, segons detall de memòria
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

17,42

€

P-482 FR12U060

u

Protecció d'arbre <=80 cm de perímetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m
d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb
filferro d'1,3 mm de gruix
(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

17,79

€

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%
estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el
llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats
de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

39,75

P-483 FR3PUZ10

m3
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P-488 FRA5CM03

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà a triar, tipus Westringia fruticosa, Hebe
inspiration, Myrthus communis compacta, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3
L, i a raó de 4 uts per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat
amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de
la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de
reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

26,16

€

P-489 FRA5CM04

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port petit,a triar, tipus Rosmarinus officinalis postratus
o Dimorphoteca, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1 L, i a raó de 9 uts per
m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de
lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la
manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la
reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació
fins a la recepció de l'obra.
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

26,33

€

P-490 FRE5CM02

m3

Excavació amb mitjans manuals de zona de protecció radicular, per localització de les arrels,
fins a 0,5 metres de profunditat, amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants.
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

29,28

€

P-491 FRZ3UM10

m2

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o
equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de
20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada
(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

3,90

€

€

P-484 FR3SUE05

m3

Encoixinament amb encenall de fusta tipus VIRU-MULCH de Burés o equivalent, en sacs de
0,8 m3, escampada amb mitjans manuals
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

34,97

€

P-492 GDG5U010

m

Canalització de desguas per a font amb tu de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm i dau
de recobriment de formigó de 45x45 cm
(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

8,95

€

P-485 FR68CM03

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons NTJ, tipus
Trachelospermum jasminoides de 150/175 cm d'alçària i tres branques com a mínim
entutorada, en contenidor de 5 l, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de l'olla
de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels
seus suports, s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport definitius amb grapes o filferro
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

18,46

€

P-493 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, per protecció de l'arbrat existent, amb amortització del material, el manteniment
necessari durant l'obra i el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2,76

€

P-494 K166CC03

u

88,30

€

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons NTJ, Handerbergia
violacea de 100/125 cm d'alçària i tres branques com a mínim entutorada, en contenidor de 3
l, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, el tall de
la manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació
del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la
recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus suports, s'estiraran, desenredaran i
fixaran al suport definitius amb grapes o filferro
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

21,66

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir instal·lació
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-495 K166CC04

u

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir estructura
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

101,78

€

P-496 K168CC01

u

53,91

€

Subministrament i plantació d'arbust de port gran a triar,tipus Pistacea lentiscus a similar, de
primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 L, i a raó de 2 uts per m2 amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament
per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes
si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per
goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra.
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

30,93

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-497 K168CC02

u

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

71,11

€

P-498 K213SG02

m2

Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou
la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

20,43

€

P-486 FR68CM04

P-487 FRA5CM02

u

m2

€

€
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P-499 K215CC04

m

Enderroc de cornisa existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica
o manual sobre camió o contenidor.
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

8,85

€

P-513 K21BCC10

m

Arrencada de reixa metàl·lica de simple torsió existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

12,43

€

P-500 K215CC21

m2

Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

13,30

€

P-514 K21BCC11

u

Desmuntatge de reixa i ancoratges exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

16,90

€

P-501 K216CC01

m2

Enderroc de paret de bloc de formigó existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

19,76

€

P-515 K21BCC18

u

Desmuntatge de lona i ancoratges existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

105,73

€

P-502 K216CC03

m2

Enderroc d'envà existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.
(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

9,22

€

P-516 K21D3362

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb
solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

4,05

€

P-503 K216CC04

u

Formació d'obertura en biga de fusta per a pas de les instal·lacions.
(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

17,13

€
P-517 K21DCC16

u

Enderroc de la xarxa de sanejament de l'edifici existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

423,67

€

P-518 K21GCC13

u

Arrencada de tota la instal·lació elèctrica, tubs, cables, accessoris, mecanismes, caixes,
quadres i elements existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica
o manual sobre camió o contenidor.
(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

599,68

€

P-519 K21GCC14

u

Arrencada de tota la instal·lació de il·luminació i enllumenat d'emergència existent, amb
mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

437,21

€

P-520 K21GCC15

u

Arrencada de tota la instal·lació de comunicació i dades existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

408,70

€

P-521 K21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

76,72

€

P-522 K21HCC06

u

Desmuntatge de pal i instal·lacions aeries existents de telèfon i enllumenat pista. S'inlcou
l'enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

212,86

€

P-523 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

13,80

€

P-524 K21JCC12

u

Arrencada de tota la instal·lació de distribució d'aigua, tubs, accessoris i aixetes existents,
amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

464,38

€

P-525 K21JD111

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

15,24

€

P-504 K2183501

P-505 K218SG03

P-506 K2194421

P-507 K219CC22

m2

m

m2

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

8,98

Repicat de coronament de muret de bloc existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,88

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

5,86

Enderroc de solera i paviment existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

14,43

€

€

€

€

P-508 K219SG04

m

Enderroc d'esglaó, amb compressor, mitjans manuals i mecànics S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

6,43

€

P-509 K21ACC06

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb vidre existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

22,07

€

P-510 K21ACC07

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

13,16

€

P-511 K21ACC08

u

Arrencada de full i bastiment de porta exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

19,35

€

Arrencada de full i bastiment de finestra amb porticons exterior existent, amb mitjans manuals
i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

25,49

P-512 K21ACC09

u

€
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44,88

€

7,03

€

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i
tauló
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

20,26

€

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur de bloc amb puntal metàl·lic i tauló, fins a
creació de contraforts i talús.
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

13,73

€

P-530 PASEGSAL

Pa

Seguretat i Salut
(DEU MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

10.301,39

€

P-531 PPAUXN01

PA

Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleta i altres industrials per a l'execució de
les instalacions, s'inclouen retalls, forats i regates en forjats i tancaments verticals i qualsevol
treball necessari per la instal.lació, fixació i muntatge dels diferents elements de les
instal.lacions de veu i dades, sanejament, aigua sanitària, parallamps, control contra intrusió,
detecció i extinció d'incendis, electricitat, enllumenat, comunicacions, climatització i ventilació
i la retirada de runa i material sobrant després de realitzar aquests treballs. S'inclou la
determinació prèvia de la situació de les armadures en qualsevol forat realitzat en elements
estrucutrals de l'edifici.
(TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

3.499,74

€

P-526 K21JL04A

u

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les
xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-527 K21ZCC20

m

Tall en mur de bloc de formigó, per a poder enderrocar edifici.
(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-528 K4C91510

m2

P-529 K4C9CC19
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Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb armadura AP500
S d'acer en barres corrugades
Altres conceptes
Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Altres conceptes
Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Altres conceptes
Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m
de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb
graves per a drenatge, i càrrega de terres
Altres conceptes
QC - quadre per a l'aula de cuina amb tots els dispositius de protecció, comandament i
senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lics
de 2 dues fileres de 22 mòduls per a muntatge superficial, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb
un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
Altres conceptes
QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la plaça, amb armari metàli.lic de
900x1000X180 mm per a intempèrie, amb porta i finestreta, pany i clau, amb dues preses
tipus cetact de 16A i trifàsicuqes i les proteccions magnetotèrmiques i diferencials
necessàries, amb rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
Altres conceptes
QCL - quadre climatització amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització
que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de
595x1530x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb
un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
Altres conceptes
QG - quadre general amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que
s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, tots de la firma 'SChneider'. S'inclou sistema de
commutació automàtica. Amb els analitzadors de xarxa tipus CVM indicats a l'esquema, amb
transformadors eficients tipus MC, fusibles i altres elemnts de connexió, muntat dins 2 armari
metàl.lics de 595x1830x250 mm tipus 'PRISMA' de la firma 'SCHNEIDER' o similar d'iguals
caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes,
rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un
20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

Pàg.:

1

117,42

€

117,42000

€

37,74

€

P-9

P-10
37,74000

€

49,10

€

49,10000

€

72,72

€

72,72000

€

971,98

€

971,98000

€

994,01

€

994,01000

€

4.604,69

€

€

10.022,87

€

CPI080

U

m

P-12

2

10.022,87000

€

Desplaçament, muntatge, desmuntatge i retirada de l'obra d'equip complet de perforació, per
a la realització de pilons barrinat i formigonat per tub central de barrina, CPI-8, a una
distància de fins a 50 km. Inclús p/p de desplaçament del personal especialitzat.
Inclou: Transport a l'obra. Muntatge de l'equip. Desmuntatge de l'equip. Retirada de l'equip>.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Altres conceptes

4.969,25

€

4.969,25000

€

46,25

€

MT07ACO010 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080

6,00000

€

MT08VAR050

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

0,04860

€

0,15000
40,05140

€
€

44,64

€

44,64000

€

3,22

€

3,22000

€

kg

Separador homologat per pilons.
Altres conceptes

P-11

Pàg.:

Altres conceptes

Formació de piló de fonamentació de formigó armat de 45 cm de diàmetre, per a grup de
pilons CPI-8 segons NTE-CPI. Executat per barrinat de terres mitjançant sistema mecànic,
sense entibació i posterior formigonat continu en sec per bombament a través del fust de l'útil
de perforació del piló. Realitzat amb formigó HA-25/F/12/IIa fabricat en central, i abocament
des de camió a bomba estacionària, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 7,5 kg/m. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
separadors, i transport, instal·lació, muntatge i desmuntatge d'equip mecànic.
Inclou: Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots. Barrinat de terres. Extracció de la
barrina simultàniament amb la posta en obra del formigó. Col·locació de l'armadura en el
formigó fresc. Neteja i retirada de sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incrementada en un metre per la formació del bulb.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud, presa en el terreny abans de formigonar,
de l'estaca realment executada segons especificacions de Projecte, des de la punta fins a la
cara inferior de l'encep, sense incloure l'excés de formigó consumit sobre el volum teòric
corresponent al diàmetre nominal de l'estaca.

MT07ACO020 U

P-13
4.604,69000

CPI001

Data: 11/12/18

CPI200

E2213422

E2225432

m

m3

m3

Escapçat de piló de formigó armat, de 45 cm de diàmetre, mitjançant picat del formigó del
cap del piló que no reuneix les característiques mecàniques necessàries, amb compressor
amb martell pneumàtic. Inclús neteja i càrrega mecànica de la runa procedent de l'escapçat
sobre camió o contenidor.
Inclou: Escapçada. Doblegat d'armadures. Neteja i càrrega mecànica de la runa procedent
de l'escapçat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
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
Altres conceptes

13,80

€

13,80000

€

P-14

E222CC02

m3

Recollida de terres resultants de la perforació dels pilots i càrrega sobre camió.
Altres conceptes

10,18
10,18000

€
€

P-15

E222CC03

m3

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en
el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les

8,73

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Altres conceptes
P-16

P-17

P-18

E225AR70

m3

B033R500

t

E225R00F

E2R2MJ14

m2

m3

Pàg.:

3

P-26

8,73000

€

17,69

€

Altres conceptes

16,46704
1,22296

€
€

Altres conceptes

1,13
1,13000

€
€

3,96

€

3,96000

€

4,15

€

4,15000

€

17,51

€

17,51000

€

69,00

€

69,00000

€

4,70

€

Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim
Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
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P-27

P-28

P-29
P-19

P-20

P-21

P-22

E2R3MJ01

E2R5MJ03

E2R5MJ18

E2RAMJ02

B2RA7LMJ

P-23

P-24

P-25

m3

m3

m3

m3

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 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 9 m3 de capacitat
Altres conceptes
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,
Altres conceptes

4,56000
0,14000

€
€

E2RAMJ04

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, 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)

23,67

€

B2RA73MJ

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del
Altres conceptes

22,98000
0,69000

€
€

E2RAMJ05

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,23

€

B2RA71MJ

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del
Altres conceptes

14,78569
0,44431

€
€

E2RAMJ07

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especial
Altres conceptes

0,00000
0,00000

€
€

E2RAMJ08

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08

€

B2RA68MJ

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
Altres conceptes

5,90330
0,17670

€
€

E2RAMJ11

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

€

B2RA69MJ

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials a
Altres conceptes

0,00000
0,00000

€
€

E2RAMJ12

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75

€

B2RA75MJ

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de
Altres conceptes

12,37770
0,37230

€
€

E2RAMJ13

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08

€

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials
Altres conceptes

0,08000
0,00000

€
€

48,98

€

E31DCC06

kg

m2

Encofrat per enceps i bigues de trava amb tauler fenòlic, per a deixar el formigó vist

B0A31000

kg

Clau acer

0,19813

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,10506

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,10989

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,24255

€

B0D74100

m2

Tauler elaborat amb contraplacat fenòlic, de 22 mm de gruix, per a 1 ús

20,11200

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,08010
27,13227

€
€

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba per
a formació de mur de contenció H<3 m. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

87,35

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

67,07400
20,27600

€
€

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de
la ferralla en mur de contenció H<3 m. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

1,26

€

0,00695
1,25305

€
€

E325CC04

B065960B

P-32

4

t

Altres conceptes
P-31

Pàg.:

B2RA66MJ

B2RA8EMJ

P-30

Data: 11/12/18

E32BCC04

B0A14200

m3

m3

kg

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
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P-33

E385CC02

B065960B

P-34

E38BCC02

B0A14200

m3

m3

kg

kg
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Data: 11/12/18

E3C5CC03

B065960B

P-36

E3CBCC03

B0A14200

m3

m3

kg

kg

76,19

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

67,07400
9,11600

€
€

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en biga entre sabates.
Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

1,20

€

0,00695
1,19305

€
€

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba per
a formació de llosa de fonamentació. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

86,56

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

67,07400
19,48600

€
€

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de
la ferralla en llosa de fonamentació. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

1,22

€

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-37

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

€
€

26,37

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,08010

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,36400

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,41895

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,10989

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,19813
23,19893

€
€

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot per a
formació d'encep. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

88,61

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

70,26800
18,34200

€
€

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en encep. Inclús p/p de

1,15

€

B065960B

P-39

0,00581
1,21419

E3FBCC01

m3

m3

kg

Data: 11/12/18

Pàg.:

6

0,00695
1,14305

€
€

21,38

€

filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-40

E3FDCC07

m2

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, bigues de trava i murets.

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10680

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,36400

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,83790

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,10989

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,19813
17,76328

€
€

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

10,77

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr
Altres conceptes

5,91255
4,85745

€
€

L1. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22
cm d'amplària i 3 m de llargària com a màxim, separades 19,6 cm col·locades amb fixacions
sobre estructura d'acer galvanitzat formada per tubs 80X60X3 mm ancorada a paret amb
platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a l'estructura. Tots els elements de
l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça col·locada i acabada segons plànols de detall.
Altres conceptes

86,42

€

86,42000

€

61,62

€

61,62000

€

1.183,12

€

Altres conceptes
P-41

P-42

m2

E3F5CC01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

E3Z1CC05

m2

B06NLA2B

E3CDD100

Altres conceptes
P-38

5

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb des de
camió per a formació de biga entre sabates. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Altres conceptes
P-35

Pàg.:

P-43

P-44

E431CC03

E431CC04

E433CC01

m3

u

u

m3

L2. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de 6 cm de gruix, de 22
cm d'amplària i 2 m de llargària com a màxim, llargària com a màxim, separades 19,6 cm
col·locades amb fixacions sobre estructura d'acer galvanitzat per tubs 80X60X3 mm ancorada
a paret amb platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a l'estructura. Tots els
elements de l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça col·locada i acabada segons plànols
de detall.
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de
longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i
NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per
al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada
en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no
tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del
Projecte.
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P-45

P-46

E433CC02

E43QCC07

m3

m
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Data: 11/12/18

7

Sense descomposició

1.183,12000

€

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud,
per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3
mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per al seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en
taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte,
recolzant-se en les majors dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals per a aquelles peces que no
tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del
Projecte.
Sense descomposició

1.398,83

€

Ampit de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP 3, col·locat clavat sobre forjat pe retorn de teles.

1.398,83000

€

117,58

€

m3

Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100

72,93280

€

B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

1,30400
43,34320

€
€

137,42

€

E43SCC03

m2

Subministrament i muntatge de forjat de panell contralaminat de fusta (CLT) de superfície
mitjana major de 6 m², de 180 mm d'espessor, format per set capes de taules de fusta,
encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars
entre si i disposició transversal de les taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat
vista per a habitatges en la cara inferior, de fusta d'avet roig (Picea abies), classe de servei 1
i 2, segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica
0,13 W/(mK), densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 20, contingut d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%), classe resistent C24 i
mòdul d'elasticitat paral·lel de 12500 N/mm², amb tractament superficial hidrofugant,
transparent; desolidarització amb banda resilient de cautxú EPDM extrudit, de 5 mm
d'espessor i 95 mm d'amplada, fijada con grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant
panells encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap
ample, d'acer zincat amb revestiment de crom i segellat interior amb cinta adhesiva per
ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de polièster; resolució de trobades,
mitjançant segellat exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense
dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia
aplicació d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de
panells amb cargols de cap rodó, d'acer galvanitzat. Inclús talls, entalles per al seu correcte
acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i
col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Col·locació de la banda desolidaritzadora. Preparació
dels panells per a la seva descàrrega. Col·locació i fixació provisional dels planells. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Fixació definitiva dels panells. Resolució de trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats. Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la descàrrega del panell, per mitjà d'eslingues.
Sense descomposició

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-49

P-50

B43GL410

Altres conceptes
P-47

Pàg.:

P-51

P-52

137,42000

€

191,85

€

P-53
P-48

E4475CC05

m

Formació ràfec per tancament de lames. Composat per perfil HEB120 soldat a pilars interiors
d'acer, subestructura d'acer soldada al perfil, per subjectar la base feta amb tauler de fibres
OSB i folrat amb planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix. Els elements
d'acer es pintaran amb una capa de imprimació i dues d'esmalt d'acabat. Partida totalment
acabada segons plànols de detall.

E44ZCC01

E44ZCC02

E44ZCC03

E44ZCC12

E4BP1110

u

u

u

m

u

Data: 11/12/18

Pàg.:

8

Altres conceptes

191,85000

€

Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil
pla, de 200x200 mm i gruix 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B
500 S de 16 mm de diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot
p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió
del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials,
escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Sense descomposició

22,13

€

22,13000

€

57,80

€

57,80000

€

57,10

€

57,10000

€

92,66

€

92,66000

€

8,11

€

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada
per una placa de 350x350 mm i gruix 12 mm i altra de 300x300 i gruix 10mm (segons detall), i
muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 65
cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació
de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció
anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Sense descomposició
Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,formada
per una placa de 300x400 mm i gruix 12 mm i altra de 250x350 i gruix 10mm (segons detall), i
muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 65
cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació
de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció
anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Sense descomposició
Tapat perfil metàl·lic amb xapa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, reomplert de l'espai
amb aïllament de feltre de llana mineral de roca, i posterior pintat amb pintura ignifuga, per a
poder fixar les fusteries.
Altres conceptes
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
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B0B2A000
B0907200

P-54

E4DC1D00

kg
kg

m2
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Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Pàg.:

0,28582

9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per
Altres conceptes

1,28095
6,54323

€
€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

29,08

€

B0A14200

P-61

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

111,70

€

B065710C

m3

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
Altres conceptes

69,04800
42,65200

€
€

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en ´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o
equivalent. S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per
a la seva col·locació i anivellament.

89,56

€

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,36630

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,36400

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10680

€

B4PRCC01

m

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en ´´L´´ tipus GN/90/45 de Norten o

74,56000

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,13292

€

G4ZA1001

dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

0,96235
14,03765

€
€

77,81

€

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,13741
26,55362

€
€

29,08

€

P-62

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per paviment de formigó amb tauler de fusta de pi i
matavius.

E4PRCC02

m

Altres conceptes
E4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de petja de la casa Norten o equivalent per formació de l'últim
esglaó S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la
seva col·locació i anivellament.

E4DCCC10

m2

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10680

€

B4PRCC02

m

Subministrament i muntatge de petja de la casa Norten o equivalent

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,36400

€

G4ZA1001

dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,13741

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,41895

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,36630

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,13292
26,55362

€
€

E4E754EF

E4E765EF

B0EAA4L6

E4E854EF

B0EAA4F6

P-60

E4EZ72C4

0,41895

B0EAA4F6

P-59

€
€

Llata de fusta de pi

Altres conceptes

P-58

0,00570
1,09430

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-63

P-57

10

m3

Altres conceptes

P-56

Pàg.:

B0D31000

B0D625A0

P-55

kg

Data: 11/12/18

E4E865EF

m

u

m

u

m

u

m

Altres conceptes
P-64

E4PRCC04

m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent per formació del primer
esglaó S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la
seva col·locació i anivellament.

B4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent

G4ZA1001

dm3

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat
Altres conceptes

€

Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x150
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:3

11,67

Peça U de morter de ciment, de 400x200x150 mm, de cara vista, categoria I segons la
Altres conceptes

2,93800
8,73200

€
€

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:3

12,89

€

Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I segons la
Altres conceptes

3,48400
9,40600

€
€

Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment
1:3

10,63

€

Peça U de morter de ciment, de 400x200x150 mm, de cara vista, categoria I segons la
Altres conceptes

2,93800
7,69200

€
€

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment
1:3

11,86

€

P-65

E4PRCC05

u

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m de llargada de la casa Norten o
equivalent. S'inclouen els segellats i recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per
a la seva col·locació i anivellament.

B0EAA4L6

u

Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I segons la
Altres conceptes

3,48400
8,37600

€
€

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,10

€

P-68

€
€

80,91

€

66,50000

€

0,96235
13,44765

€
€

159,65

€

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m de llargada de la casa Norten o e

79,83000

€

B4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent

66,50000
13,32000

€
€

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm
d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm
de secció, col·locada amb el mateix morter de la paret

3,08

€

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 1
Altres conceptes

2,58300
0,49700

€
€

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 150 mm
d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm de secció i platina transversal de 5,5x2 mm
de secció, col·locada amb el mateix morter de la paret

3,26

€

E4Z23AA1

m

E4Z23FA1

m

m

B4Z23FA0

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 1
Altres conceptes

2,70900
0,55100

€
€

E511CC05

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 8 cm
de gruix, col·locat sense adherir

5,90

€

B0351000

t

2,94016
2,95984

€
€

13,30

€

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm
Altres conceptes

P-69

0,96235
13,35765

u

B4Z23AA0

P-67

€

B4PRCC04

Altres conceptes
P-66

63,49000

E51ZCC01

m

Formació de filada amb dues peces bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
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amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:6 per a la cara interior

P-70

P-71

P-72

P-73

P-74

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug

5,20000

€

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

0,55861
7,54139

€
€

Formació de coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de dues planxes d'acer
prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat
de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5
kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques
sobre estructura d'acer galvanitzat de secció 60 x 80 x 3 mm segons plànol, acabat pintat.
S'inclou part proporcional de remats amb xapa d'acer prelacada segons plànols de detall.
Altres conceptes

1.095,48

€

E545UCC04 u

E5Z15M20

E5Z1CC02

E5Z2CC06

E5ZDW24H

m2

m2

m2

m

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3,
de 10 cm de gruix mitjà
Altres conceptes
Formació de solera aïllada amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 18 cm de gruix mitjà
Altres conceptes
Execució de solera inclinada de formada per tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0,, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre llates de fusta de pi de diferents alçades per crear les pendents,
col·locades cada 30 cm.
Altres conceptes
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

16,86000

€

27,05

€

27,05000

€

30,04

€

30,04000

€

17,84

€

2,58000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon

0,68600

€

B0CHT24H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de de

4,95873

€

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,90000
8,71527

€
€

37,89

€

34,52000
3,37000

€
€

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització

13,27

€

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta
Altres conceptes

10,61000
2,66000

€
€

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

39,99

€

E5ZFCC11

u

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària,
amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització
u

E5ZFQS00

u

B5ZFQS00

P-78

€

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat
Altres conceptes

P-77

16,86

m

B5ZFCC01

P-76

€

B7JZ00F6

Altres conceptes
P-75

1.095,48000

E5ZH5DJ4

u

u

BD515DJ1

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

18,52000

€

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme
Altres conceptes

1,00000
20,47000

€
€

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions
mecàniques

41,11

€

E5ZHADP4

u

P-79

P-80

P-81

P-82

P-83

P-84

P-85

P-86
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BD514DP0

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava

19,61000

€

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme
Altres conceptes

1,00000
20,50000

€
€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, per a protecció de
ampit i voladís de coberta de fusta laminada, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
S'inclou la barrera de vapor i separadora.

33,26

€

E5ZJCC13

m

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon

0,34300

€

B0CHS78K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de dese

5,34429

€

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,90000

€

E7743260

m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
Altres conceptes

15,87119
10,80152

€
€

E6183K1N

m2

Paret divisòria per a revestir de 13 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x130x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

21,26

€

B0E244D1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x130x200 mm, per a revestir, categoria I s
Altres conceptes

8,37396
12,88604

€
€

E618452N

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

26,43

€

B0E244F6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

10,07371
16,35629

€
€

E6184L6N

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

26,43

€

B0E244F6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

10,07371
16,35629

€
€

E618562N

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

30,66

€

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

12,62248
18,03752

€
€

E6185M6N

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

30,66

€

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

12,62248
18,03752

€
€

E618CC02

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 12 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x120x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

24,54

€

BOE244D5

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x120x200 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

8,98138
15,55862

€
€

Formació de pilar dins de paret, armant i massissant peces de bloc de morter de ciment
foradat llis, de cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
ciment de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8.

39,02

€

E618CC05

E4EZ3000

m

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per

0,85578

€
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1,08448

€

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàs

B0E247W6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 300x300x174 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

4,55000
32,52974

€
€

Folrat de pilar metàl·lic amb peces de bloc de morter de ciment foradat llis, de cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, tallades. Col·locat amb morter ciment de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8.

35,99

€

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 300x300x174 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

4,55000
31,44000

€
€

Ancoratge tipus GEOANC o equivalent d'acer inoxidable, format per a dues peces on la peça
en forma de omega va cargolada als pilars metàl·lics per a subjecció i estabillització de la
façana.

11,51

€

E618CC07

m

E61ZCC15

u

u

B61Z2GVA

u

Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm, en forma d'L, de 50x250 mm amb
Altres conceptes

8,90000
2,61000

€
€

E652CC10

m2

Envà de plaques de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat tipus
KNAUF AQUAPANEL INDOOR o equivalent, format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus AQUAPANEL o
equivalent a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

107,03

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl

6,24750

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,50160

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,30750

€

B0CCCC01

m2

Placa de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat tipus KANU

68,59800

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

1,65585

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,46060

€

B7C9R5M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm

5,12940

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,83200

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

1,80000
15,21755

€
€

123,90

€

Altres conceptes
P-90

Pàg.:

E4EZ72C4

B0E247W6

P-88
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E66ECC06

m2

Mampara envà cec model ST-300 serie TREBE o equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada,
modulació horitzontal de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en alçada +-24 mm, gruix de
l'envà de 100 mm, classificació al foc B-2-d0, amb llana de roca interior amb una reducció
sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a
suports verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera longitudinal cada
32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al
clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. Provista de ferramentes metàl·liques (Grapa
horitzontal) per a subjeció dels suports horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en totes les
zones de recolzament de panells o perfils. Els panells de 19 mm d'aglomerat de particules de
fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines
melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores
perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells forman una càmera
interior de 62 mm, que permet varies instal·lacions. Desmontables completa i
independentment de tots els components. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes
de clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial,
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Sense descomposició

123,90000

€

Mampara envà cec amb panell interior perforat acústic tècnic model ST-300 serie TREBE o
equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada, modulació horitzontal de 500/1000 mm, capacitat
d'absorció en alçada +-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm, classificació al foc B-2-d0, amb
llana de roca interior amb una reducció sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a
suports verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera longitudinal cada
32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al
clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. Provista de ferramentes metàl·liques (Grapa
horitzontal) per a subjeció dels suports horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm de gruix en totes les
zones de recolzament de panells o perfils. Els panells de 19 mm d'aglomerat de particules de
fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines
melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores
perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells forman una càmera
interior de 62 mm, que permet varies instal·lacions. Desmontables completa i
independentment de tots els components. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes
de clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial,
deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.
Sense descomposició

123,90

€

123,90000

€

181,50

€

181,50000

€

deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.

P-91

P-92

P-93

P-94

E66ECC07

E66ECC08

m2

m2

Mampara envà de dos vidres continus model ST-200 serie TREBE o equivalent, de
2400/3000 mm d'alçada, capacitat d'absorció en alçada +-16 mm, gruix de l'envà de 100 mm,
amb doble vidre 5+5 mm amb index de reducció sonora de 42 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en RAL 9006, qualitat Steel
Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats per a passos elèctrics i posicionament per a
suports verticals cada 50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble cremallera longitudinal cada
32mm segons Norma DIN per al fixat ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al
clipat de panells i vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica superior per a absorbir
diferencies en altura de fins a 150mm. L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de
polietilè de 2mm de gruix en totes les zones de recolzament de panells o perfils. Sobre
aquesta estructura es munten perfils d'alumini anoditzat mate de 19x100mm amb
doble obertura per al muntatge de vidres i sobre el paviment un perfil guia de 19x100mm.
Ambdos perfils inclouen un sistema de pestanya de fixació ràpida per a les gomes de
subjeció dels vidres laminars de seguritat 5+5mm. També inclou un sistema de nivellació amb
suports calibrats per a un perfecte anivellat dels vidres laminars. La unió vertical dels vidres
laminars de seguritat 5+5 mm amb cantell polit, es realitza per mitjà cinta adhesiva
transparent de 1,5x6 mm creant una unió ràpida i neta dels mateixos. Desmontables
completa i independentment de tots els components. Disseny denominat Mampara lineal.
Sense descomposició

E692CC03

m2

Gelosia formada per peces de bloc foradat de morter ciment tumbats, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc
1:1:7.

57,53

€

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug
Altres conceptes

13,65000
43,88000

€
€

E7743281

m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb
cinta adhesiva i fixada mecànicament

14,45

€
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P-96

m

Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor

0,63700

€

B7713281

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb

2,80500

€

B0A33300

cu

Tatxes d'acer de 30 mm de llargària

0,75000
10,25800

€
€

23,47

€

E776CC03

m2

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de
vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir. S'inclou la
part proporcional de tractament de punts singulars, trobades amb paraments verticals, racons
i cantonades.

E7Z51A06

m2

Reforç puntual de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fix

2,59727

€

E7Z52A06

m2

Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixad

1,43294

€

B7761252

m2

Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de po
Altres conceptes

6,57800
12,86179

€
€

Banda de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures
de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada com a separador
de parets de bloc de formigó.

19,32

€

Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de po
Altres conceptes

6,57800
12,74200

€
€

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,00

€

2,48600
6,51400

€
€

1,56

€

0,52800
1,03200

€
€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

2,72

€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2
Altres conceptes

1,33100
1,38900

€
€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir

2,56

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 110 a 1
Altres conceptes

1,17700
1,38300

€
€

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
recte, col·locada sense adherir

7,47

€

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
Altres conceptes

5,32350
2,14650

€
€

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de
60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft ref. 58538 de la serie Edificació Tècnica de
ROCKWOOL , col·locada amb fixacions mecàniques

14,58

€

E776CC12

B7761252

P-97

E7882202
B7Z22000

m

m2

m2
kg

Emulsió bituminosa, tipus EB
Altres conceptes

P-98

15

B7ZZ111B

Altres conceptes
P-95

Pàg.:

E7A24M0L
B7711M00

m2
m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida
Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-103

P-104

P-105

P-106
P-99

E7B451J0
B7B151J0

P-100

E7BC37B0

m2
m2

m2

P-107
B7B137B0

P-101

E7C29451

B7C29450

P-102

E7C9R8I4E

B7CZ1600

m2

m2

m2

m2

u

B7C9R8I0EA9 m2

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim
Panell semirígid de llana mineral de roca per a l'aïllament tèrmic i acústic de tancamen
Altres conceptes

0,72000

€

10,85700
3,00300

€
€

P-108

E7D6CC04

E7D6CC05

E7D6CC06

E7J5129A

m2

m2

m2

m

Data: 11/12/18

Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant projecció
pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de
ciment en combinació amb perlita o vermiculita, fins a formar un gruix mínim de 20 mm i
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.
Sense descomposició
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.
Sense descomposició
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura.
Sense descomposició
Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

Pàg.:
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11,99

€

11,99000

€

45,68

€

45,68000

€

74,96

€

74,96000

€

5,55

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

0,22100

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Altres conceptes

2,44755
2,88145

€
€

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

20,79

€

E8251345

m2

B0FH3163

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular

8,58000

€

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

1,32376

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c
Altres conceptes

0,15300
10,73324

€
€

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical
mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una

25,19

€

E83EEJBA

m2

B83ZA700

m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària

2,34864

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,83200

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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P-111

P-112

P-113
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18

2,69860

€

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

8,65200

€

B84Z3510

m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B844C28A

m2

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,24600

€

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perfor
Altres conceptes

29,43740
9,32400

€
€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

4,51500
7,41636

€
€

84,79

€

Revestiment de parament vertical amb panell multicapa de 4 mm de gruix ALUCOBOND o
equivalent, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de
polietilè.

101,45

€

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm
Altres conceptes

68,50200
32,94800

€
€

Revestiment tècnic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per parament vertical, amb
panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares
per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, responent a requisits de la
Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a prova de
cops. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una
subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes vegades
sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant una separació de 8 mm. Disseny
denominat de Perfilería oculta. S'inclouen els remats, fixacions i talls dels panells per a deixar
la partida totalment acabada segons plànols de detall.
Sense descomposició

84,79000

€

Subministrament i col·locació en vertical de perfil arquitectònic ATENEA (5.202.44) de
Europerfil o equivalent, en 0,7 mm. de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat
directament a subestructura existent, amb separació entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE. Col·locació incloent juntes de estanquitat de
polietilè conformada amb secció del perfil per trobaments amb remats d’acabat. Fixació
autotaladrant, i elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
Sense descomposició

55,12

€
106,74

€

106,74000

€

4,34

€

1,49440
2,84560

€
€

5,11

€

E83P0V20

E83QCC06

E83ZCC07

E83ZCC09

E844C2M3

m2

m2

m2

m

m

m2

Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades,
coronacions, etc) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat amb
revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a definir segons DF (acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat segons
disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.
Sense descomposició
Subministrament i col·locació de remats de forats (portes, finestres, etc...) amb xapa de 0,7
mm de gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat amb revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat segons disseny en plànols de detall.
Segons normes CTE y QTG.
Sense descomposició
Cel ras acústic continu no registrable de plaques 1998X1188 mm Cleaneo de Knauf o
equivalent de guix laminat amb perforació circular ordenada rectilinea 8/18R d'un 15,5 % de
perforació, de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO
11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m. Tots els materials tindran una classificació mínima de B-s1,d0 respecte
comportament al foc.

P-115

P-116

55,12000

€

26,00

€

P-117
26,00000
32,00

€

E865CC05

E865CC06

E8989240
B89ZPD00

m2

m2

m2
kg

Revestiment tècnic i acústic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per parament vertical,
amb panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0) amb perforacions,
revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades,
responent a requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell
en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells van subjectat a l'estructura amb grapes de
clipat que proporcionen una subjeció en tres dimensions, permetent un muntatge i
desmuntatge frontal quantes vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial,
deixant una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta. S'inclouen els
remats, fixacions i talls dels panells així com vel acúsitc, per a deixar la partida totalment
acabada segons plànols de detall.
Sense descomposició
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Altres conceptes

€
P-118

32,00000

€

54,79

€

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora
Altres conceptes

P-119

E8A81E23
B8AZK000

m2
kg

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0
Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0
Altres conceptes

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix

8,26000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,13230

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,49140

€

P-120

E8A82E23
B8AZK000

m2
kg

Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0
Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0
Altres conceptes

B0CCHL3H

m2

Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus o

18,26190

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,62540
26,01900

€
€

41,46

€

Altres conceptes
P-114

Pàg.:

m2

B0CE4015

P-110

17

B0CC1310

Altres conceptes
P-109

Pàg.:

E844K182

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P-121

P-122

1,18942

€

0,63189
3,28869

€
€

7,70

€

2,53164
5,16836

€
€

7,70

€

2,53164
5,16836

€
€

E8A8AA30

m2

Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb lasur a l'aigua a base
de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

4,55

€

B8ASAA00

l

Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat
Altres conceptes

1,94494
2,60506

€
€

E8A8AA50

m2

Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

5,19

€

B8ASAA00

l

Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat

1,94494

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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E8J9CC09

m
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Pàg.:
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Altres conceptes

3,24506

€

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat.MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn de 200º
amb color RAL a escollir, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons plànols de detall.

37,08

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-131

E9J17100

m2

B9J17100

m2

P-125

E8K4CC02
B8K4U010

P-126

P-127

P-128

E8L9CC09

m

m

B9U21AA0

m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària

Peça d'escopidor per a paret de 30 cm, de pedra de la sènia de 3 cm, acabat tall de fle
Altres conceptes

15,65000
18,67000

€
€

Formació de llinda de planxa d'acer soldada en forma de L d'1 mm de gruix, , col·locada amb
fixacions mecàniques, i segellat sobre forjat de fusta.

26,36

€

5,83695

€

B44Z5026

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en

5,31000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,68600
13,62705

€
€

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i ampit) tipus ENMARC-625-2,5/SCPL de
HOTPINT o equivalent construit a base de xapa galv.2,5mm MBC-Z275 i lacada poliester al
forn de 200º amb el RAL color a escollir per a la DF amb un desenvolupament max. de 625
mm -col.locat amb fixacions mecàniques i segellat.
Altres conceptes

74,36

€

74,36000

€

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

20,10

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

6,84229
13,25771

€
€

Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

28,86

€

B9C32324

E9DCCC01

m2
kg
m2

m2

€

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de de

E9C32324

8,16

34,32

m

m3

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6

Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra nacional acabat tall de fleix de 3 cm de
gruix, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

B0CHTF3K

m2

€
€

Beurada de color

€

E9362866

206,96000
9,74000

kg

0,90000

m

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alç
Altres conceptes

B9CZ2000

Cargol autoroscant amb volandera

E8MACC11

€

1,72500
14,88500

P-133

u

B9CZ2000

P-130

m

216,70

Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segon
Altres conceptes

Coronament de mur de bloc de formigó, amb peça de placa de morter de ciment, llisa, de
400x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb
morter mixt 1:2:10.

B0A5AA00

B065960J

P-129

u

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària,
amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats

€
€

P-132

E9JE9200

m2

B9JE9200

B0EA3416

€
€

€

Cargol autoroscant amb volandera

m

21,71400
1,97600

16,61

u

E8K2CC01

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural
Altres conceptes

€
€

B0A5AA00

Altres conceptes
P-124

€

0,90000
9,27240

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat MBC-Z275 de 1,5mm , lacada al forn d

Beurada de color
Terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per
Altres conceptes
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

0,53400

€

13,06240
15,26360

€
€

49,29

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

5,25263

€

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c

1,14000

€

B0FHC191

m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d
Altres conceptes

26,65260
16,24477

€
€

m

Altres conceptes
P-134

P-135

P-136
€

E9U21AAD

m2

E9U381CY

m

20

23,69

€

m

Pàg.:

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural, col·locat
sense adherir

26,90760

B0CHCC01

Data: 11/12/18

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

0,08945

€

3,33540
4,73515

€
€

10,58

€

B9U381C0

m

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària

7,12980

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,39375

€

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c
Altres conceptes

0,08008
2,97637

€
€

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars, mitjançant
unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2
segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de
realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura.
Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i
transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques,
escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1,87

€

EAS010

kg

MT27PFI010

l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat d

0,23300

€

MT07ALA010

kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
Altres conceptes

1,00800
0,62900

€
€

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges,
mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'emprimació
amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han
de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, despunts i
reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o
muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclos perforació per ancoratge (segons detall).
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.

1,78

€

EAV010

kg
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Pàg.:
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Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

P-137

P-138

P-139

P-140

detall de fusteries.S'inclou mecanismes per obertura amb barra allargadora i doble compàs
per quan s'obren les fusteries.
Sense descomposició

MT27PFI010

l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat d

0,23300

€

MT07ALA010

kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
Altres conceptes

1,00800
0,53900

€
€

F2. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents/fixa d'alumini lacat
color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT,
de dimensions aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries.
Sense descomposició

2.322,00

€

EAF7CC02

EAF7CC03

EAF7CC04

EAF7CC05

u

u

u

u

F3. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries batents/fixes/oscil·lobatents
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 4260 X 2960 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou doble compàs per quan s'obren
les fusteries.
Sense descomposició
F4. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color
a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4360 X 1400 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou mecanismes per obertura amb barra allargadora
i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
Sense descomposició
F5. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes i oscil·lobatents/praticables
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 7930X 1960 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou doble compàs per quan s'obren
les fusteries.
Sense descomposició

P-146

P-147
2.322,00000

€

2.097,00

€

P-148
2.097,00000

€

1.628,10

€

P-149
1.628,10000

€

4.104,50

€

4.104,50000

€

1.232,00

€

1.232,00000

€

1.854,74

€

P-150
P-141

P-142

P-143

EAF7CC06

EAF7CC07

EAF7CC08

u

u

u

F6 i F8. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 2030 X 2220 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer inoxidable,
pany i sistema de barra antipànic.
Sense descomposició
F7. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 6285 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries.S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer inoxidable, pany per a clau
mestrejada, mecanisme retenedor.
Sense descomposició
F9'. Subministrament i col·locació de fusteria fixes i oscil·lobatent d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució segons plànol de detall de
fusteries.
Sense descomposició

1.854,74000

€

1.595,62

€

P-151

EAF7CC09

u

F9. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol
de detall de fusteries.
Sense descomposició

1.595,62000

€

1.285,00

€

EAF7CC10

u

F1. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes d'alumini lacat color a escollir
per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4320 X 800 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de

EAF7CC14

EAF7CC15

EAQE7178

u

1.285,00000

€

588,00

€

F4'. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries oscil·lobatents d'alumini lacat color
a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 3000 X 1400 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou mecanismes per obertura amb barra allargadora
i doble compàs per quan s'obren les fusteries.
Sense descomposició

u

F10. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla i fixe superior d'alumini
lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 2030 X 4480 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub d'acer
inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
Sense descomposició

u

F11. Subministrament i col·locació de fixes d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
2030 X 4480 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries.
Sense descomposició

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

588,00000

€

1.074,00

€

1.074,00000

€

1.910,96

€

1.910,96000

€

1.441,56

€

1.441,56000

€

234,36

€

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb un
Altres conceptes

165,45000
43,01000

€
€

Subministrament i muntatge de porta corredissa, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat HPL color
a escollir per a la DF, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
tiradors, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita. S'inclou el folrat del bastiment
de base amb fusta del mateix tipus, i guies.

403,86

€

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt

BAQE7175

u

u

22

€

u

EAQFCC06

Pàg.:

25,90000

BAZG4130

BAZGC2H0

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt

13,87000

€

BAZ2C946

u

Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM la

72,26000

€

B66AB00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad

15,84800

€

EAQE7198

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb un
Altres conceptes

261,17107
40,71093

€
€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
col·locada

299,67

€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu
Altres conceptes

285,18000
14,49000

€
€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm,
preu alt, col·locada

664,27

€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 c
Altres conceptes

635,70000
28,57000

€
€

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o equivalent, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de
220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic

618,00

€

EASA81P2

u

EASA82R2

u

u

BASA82R2

P-153
P-145

EAF7CC13

BASA81P2

P-152
P-144

Data: 11/12/18

EATACC01

u

u
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perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta col·locada.
Sense descomposició
P-154

P-155

P-156

P-157

EATACC02

EATACC03

EATACC09

EAU1CC10

u

u

P-159

P-160

P-161

EAY1CC01

EAY1CC02

EAY1CC03

EAY1CC04

m2

u

u

u

u

618,00000

€

1.097,25

€

864,15

€

864,15000

€

1.732,50

€

1.732,50000

€

Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm
de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense
guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany.

433,75

€

Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm
Altres conceptes

394,16000
39,59000

€
€

S1. Formació d'armari per escomeses de buit aproximat d'obra de 5 m d'amplada i 3 m
d'alçada, amb 5 portes sobre estructura d'acer pintat. Les portes seran de xapa d'acer
galvanitzat i pintat i tindran les perforacions requerides per companyies, així com els panys
reglamentaris. La divisió interior serà segons indicacions de companyies, arrebossades i amb
el fons de l'armari reomplert amb graves. Les portes tindran 3 frontisses, i la xapa superior
fixe serà també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva
impermeabilització. Partida totalment acabada i detallada segons plànols de projecte.
Altres conceptes

2.472,69

€

S4. Formació d'armari per quadre elèctric de buit aproximat d'obra de 1.1 m d'amplada i 2,2
m d'alçada, amb 2 portes metàl·liques d'acer galvanitzat i pintat EI245-C2. La divisió interior
serà segons indicacions de la DF, arrebossades i amb el fons de l'armari també arrebossat.
S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment
acabada i detallada segons plànols de projecte.
Altres conceptes
S2. Formació de tancament amb portes per a instal·lació ACS i solar de buit aproximat d'obra
de 2,75 m d'amplada i 2,20 m d'alçada. Les portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i
tindran les perforacions requerides per la DF, així com els panys reglamentaris i aniran
fixades a l'estructura d'acer pintat. La parets d'obra s'acabaran arrebossades. Les portes
tindran 3 frontisses, i la xapa superior fixe serà també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la
formació del sostre de l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte.
Altres conceptes
S3. Formació d'armari per centraleta d'incendis de buit aproximat d'obra de 0,7 m d'amplada i
2,2 m d'alçada, amb 1 porta metàl·lica d'acer galvanitzat i pintat. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-162

€

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie TREBE o equivalent, de
dues fulles batents de vidre, de 200 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany
de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm.
Sense descomposició

m2

23

1.097,25000

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie TREBE o equivalent,
d'una fulla batent de vidre, de 90 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany
de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm.
Sense descomposició

u

BAU13A30

P-158

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o equivalent, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), de dues fulles batents de cares
llises de 180 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau,
maneta col·locada.
Sense descomposició

Pàg.:

P-163

P-164

P-165

€

1.351,59

€

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre aules formada per: Cable
d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
i als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat.
Altres conceptes

EB71COB02 u

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre sala polivalent i despatxos
formada per: Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer
inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector,
segons UNE_EN 795/A1 i als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat.
Altres conceptes

EB71COB03 u

EB92CC01

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta formada per: Cable d'acer inoxidable
316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable
i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i als elements de
suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1 i tesat.
Altres conceptes

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, tipus 1 i 2 amb pictograma perforat o
caràcters alfanumèrics, segons plànol detall DG C-08, amb suport, de mides 15X15 cm,
autoadhesiva.

P-167

€

1.744,89

€

P-168

EC1G47A6

m2

BC1GG706

P-169
1.744,89000

€

233,59

€

EC1KCC02

m2

u

BC1KCC02
233,59000

u

€
P-170

ED115271

m

€

1.328,05000

€

672,76

€

672,76000

€

30,46

€

€

271,79

€

238,87000
32,92000

€
€

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

120,99

€

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparen
Altres conceptes

104,23000
16,76000

€
€

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc d'acero inoxidable AISI 304 acabat satinat
NOFER 08024.S o equivalent. Dimensions: alçada 800 x amplada 600 mm x fons 75 mm.
Fixat a la paret per platina reclinable.
·

238,21

€

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc d'acero inoxidable AISI 304 acabat s
Altres conceptes

209,21000
29,00000

€
€

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,29

€

Vinil autoadhesiu per formació de rètol d'entrada segons plànol detall DG C-08, col·locat.
Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Altres conceptes

1.351,59000

1.328,05

458,23000

Vitrina d'anuncis per interior, referència 1626 de 1800X1000 mm de MADI o equivalent, amb
fons en acer blanc per utilitzar amb rotuladors d'esborrat en sec i amb aplicacions
magnètiques, espai interio útil 40 mm. Formada per marc d'alumini anoditzat en plata mate
amb cantoneres arrodonides, portes corredisses de vidre de 4 mm o de metracrilat, amb pany
tipus llapis insertat en la carcassa.
Sense descomposició

m2

€

€

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

BB92U200

815,28000

458,23

u

m2

€

€
€

B0A61600

EB92CC05

815,28

0,30000
6,18000

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma perforat

u

24

€

u

EB92CC03

Pàg.:

23,98000

BB92CC01

Altres conceptes
P-166

2.472,69000

EB71COB01 u

Data: 11/12/18
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m

21,54

€

BD135270

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, a

1,45000

€

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm

0,04000
12,54000

€
€

BDY3E100

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm

0,02000

€

BDW3E100

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm

7,80000

€

17,64

€

BD136170

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb j
Altres conceptes

1,02900
12,69100

€
€

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,29

€

ED115371

m
m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, a

BDW3E300

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm

BDY3E300

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm

ED115571

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1,85000

€

3,16000

€

0,05000
12,58000

€
€

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,18000

€

BDW3E700

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

3,97320

€

20,96

€

BD1Z4200

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm

1,38020

€

BD136770

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb
Altres conceptes

13,04800
12,70860

€
€

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

192,14

€

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb
Altres conceptes

174,74000
17,40000

€
€

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

262,13

€

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb
Altres conceptes

242,70000
19,43000

€
€

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

89,11

€

BDY3E500

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm

0,07000

€

BD135570

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, a

2,47500

€

5,74000
12,67500

€
€

30,70

€

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm

ED115771

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,18000

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

12,04000

€

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
Altres conceptes

5,52500
12,95500

€
€

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,87

€

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

BDW3E700

u

BD135770

m

ED116171

m

BD136170

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb j

4,28750

€

BDW3E100

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm

1,95000

€

BDY3E100

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm

0,02000
12,61250

€
€

36,76

€

ED11UT01

m

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons
norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 75 mm,connectat a ramal
col.lector del mateix diàmetre.

BDW3E500

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm

BD135570

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, a

BDY3E500

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm
Altres conceptes

P-178

P-179

€

0,59400

€

0,07000
13,13600

€
€

22,14

€

ED15UT01

m

m

ED15UT02

u

m

BD15UT02

P-181

P-182

22,96000

ED15N711

BD15UT01

P-180
€

Altres conceptes

ED351355

u

u

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

3,39923

€

B0512401

t

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

0,32090

€

B0111000

m3

Aigua

0,00162

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNEAltres conceptes

6,79932
78,58893

€
€

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

63,45

€

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4
Altres conceptes

39,27000
24,18000

€
€

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

125,04

€

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5
Altres conceptes

99,06000
25,98000

€
€

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

148,09

€

ED351430

u

BD351430

P-183

ED351630

u

u

BD351630
P-176

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons
norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 32 mm,connectat a ramal
col.lector del mateix diàmetre.

26

€

Altres conceptes

P-175

ED11UT03

Pàg.:

2,26000

BDW3E500

P-174

P-177

Data: 11/12/18

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

Altres conceptes

P-173

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

u

BD135370

P-172

25

BDW3E200

Altres conceptes
P-171

Pàg.:

ED11UT02

m

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret massissa segons
norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes, etc), de DN 40 mm,connectat a ramal
col.lector del mateix diàmetre.

P-184

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm

0,04000

€

BD135270

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, a

0,34800

€

BDW3E200

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

9,04000
12,71200

€
€

Altres conceptes

ED353565

u

u

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

10,20085

€

BD3Z2776

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm

23,74000

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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P-185

P-186

P-188

P-189

P-190

Data: 11/12/18

Pàg.:
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28

B0111000

m3

Aigua

0,00324

€

BD7FT350

m

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i

5,88750

€

B0512401

t

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

0,42118

€

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am

6,01224

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

4,91963
108,80510

€
€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

2,82150
17,58896

€
€

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

345,68

€

46,12

€

ED354985

u

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

19,04034

€

BD3Z2AA8

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm

73,86000

€

B0512401

t

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

0,95266

€

B0111000

m3

Aigua

0,00486

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

8,74087
243,08127

€
€

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat
per a l'accés dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb
tanca de seguretat i ganxos per a tracció. Totalment instal.lada a terra.

292,88

€

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, pref
Altres conceptes

242,70000
50,18000

€
€

74,37

€

ED35U001

u

BD35U001

P-187

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

ED35UT01

u

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

Altres conceptes
P-191

P-192

ED7FT450

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am

6,35910

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

3,00300

€

BDW3BA00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

9,26310

€

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

0,42000

€

BD7FT450

m

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i
Altres conceptes

9,25000
17,82480

€
€

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

60,02

€

ED7FT550

m

BDW3BB00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm

16,72770

€

BD7FT550

m

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i

14,33750

€

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am

6,76377

€

3,20100

€

0,76000
18,23003

€
€

105,03

€

B0512401

t

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

0,42118

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0111000

m3

Aigua

0,00324

€

BDY3BB00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm

4,98322

€

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNEAltres conceptes

8,68000
60,28236

€
€

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetre, amb
tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

35,67

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

B0F1DEA1

u

ED515HVM

u

ED7FT650

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

BDY3BC00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm

1,91000

€

€

BDW3BC00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm

41,99910

€

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 100 mm de diàmetre
Altres conceptes

18,03000
17,12892

€
€

BD7FT650

m

Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i

22,66250

€

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am

7,39968

€

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

93,43

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

3,48150
27,57722

€
€

26,98

€

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BD515HVM

u

m

P-193

0,51108

B0710150

ED5H89A8

Altres conceptes

Altres conceptes
P-194

ED7K3311

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

BD5H89A8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d

68,58600

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

8,77556
16,06844

€
€

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,18000

€

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

2,74126

€

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

37,85

€

BDW3E700

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

3,97320

€

BD7K3310

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i d
Altres conceptes

8,71200
11,37354

€
€

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

54,40

€

ED7FT350

BDY3B900
BDW3B900

m

u
u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

0,24000

€

5,29980

€

P-195

ED7K3332

m
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BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,52000

€

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

6,97950

€

BD7K3330

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i d

16,71600

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

10,94940
19,23510

€
€

72,40

€

Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-202

P-203
P-196

ED7K3342

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

0,94000

€

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm

13,53000

€

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i d

25,45200

€

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

12,12750
20,35050

€
€

99,00

€

BDY3EB00

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm

BDW3EB00

u

BD7K3340
B0310500

Altres conceptes
P-197

P-198

P-199

P-200

P-201

ED7K3352

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

32,84

€

EE42Q956

m

2,26710

€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/U
Altres conceptes

10,23060
20,34230

€
€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

48,55

€

BEW49000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre

BE42Q952

m

EE42QB56

m

BE42QB52

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/U

16,06500

€

BEW4B000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre

2,87430
29,61070

€
€

35,24

€

EE42QC56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i d
Altres conceptes

40,17600
21,62700

€
€

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

153,86

€

1,04922

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

BDDZ9DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i amb t
Altres conceptes

131,00000
21,81078

€
€

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i
125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat

69,43

€

2,61030

€

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nom
Altres conceptes

46,73000
20,08970

€
€

Colze de 45° per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125
mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat

48,99

€

BEW4S231

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 125 mm de diàmetre exterior, d

BE41A137

u

7,91000

€

30,62000
10,46000

€
€

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm
de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret,
l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), col·locat

86,83

€

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia individual, de 80
Altres conceptes

75,27000
11,56000

BEW4S231

u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 125 mm de diàmetre exterior, d

BE41A837

u

Colze de 45° per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de diàmetre nominal
Altres conceptes

P-206

€

t

u

€
€

BE42QC52

B0710250

BE41AQ37

7,79280
9,36630

€

m

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/U
Altres conceptes

21,36420

BD7K3350

EE41AQ37

m

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm

u

u

BE42Q852

Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre

BDW3ED00

EE41A837

€

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm

u

1,89090

BEW49002

u

P-207

P-208

€
€

EE42QE56

m

2,31000

€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/U
Altres conceptes

12,51540
20,41460

€
€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

38,33

€

2,57730

€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/U
Altres conceptes

15,24900
20,50370

€
€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

58,45

€

BEW4A001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre

BE42QE52

m

EE42QJ56

m

3,97650

€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/U
Altres conceptes

24,57180
29,90170

€
€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment i amb
aïllament tèrmic interior adherit realitzat amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament
tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000. Totalment instal.lat

114,29

€

BEW4E001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre

BE42QJ52

m

EE42QT01

m

3,21090

€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/U

18,99240

€

m2

Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm d

44,52000

€

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,17370
47,39300

€
€

13,44

€

BEW4C000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre

BE42QF52

m

B7CJ15B0
B0911000

Altres conceptes
P-209

€

Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre

€

BDY3ED00

19,05

30

u

Altres conceptes
P-205

Pàg.:

BEW48000

2,25000

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

EE41A137

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

13,58280

t

u

m

€

B0310500

EDDZ9DD4

P-204

EE42Q856

Data: 11/12/18

EE42R312
BEW43000

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials
u

Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre

4,61000

€
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P-210

P-211

P-212

31

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN
Altres conceptes

3,81600
5,01400

€
€

EE52Q23A

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

30,09

€

BEW52000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt

BE52Q230

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, a
Altres conceptes

EE6R1A00

m2

BEY61A00

u

Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb pl

BE6R1A00

m2

EEA1UT01

u

EEA1UT02

u

u

EED5020T

u

u

BED5020T

P-215

Pàg.:

m

BEA1UT02

P-214

Data: 11/12/18

BE42R310

BEA1UT01

P-213

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

EED5100A

u

u

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis

1,16000

€

12,19000
16,74000

€
€

55,89

€

1,00000

€

Xapa d'alumini d'1 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
Altres conceptes

10,96200
43,92800

€
€

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de superfície d'absorció i 24 tubs de buit, amb
sistema d'autolimitació de temepratura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%,
model SP3C 3,03m2 de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors automàtics i vàlvules de seguretat.
Segons UNE-EN 12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.881,48

€

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de superfície d'absorció i 24 tubs de buit, a
Altres conceptes

1.756,18000
125,30000

€
€

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de superfície d'absorció i 12 tubs de buit, amb
sistema d'autolimitació de temperatura Thermprotect, amb un rendiment òptic total del 51,4%,
model SP3C 1,51m2 de la firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca, tubs d'unió,
conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors automàtics i vàlvules de seguretat.
Segons UNE-EN 12975-1. Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.105,54

€

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de superfície d'absorció i 12 tubs de buit, a
Altres conceptes

1.002,84000
102,70000

€
€

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes
de 2 tubs, de 56,0 kW nominals de potència en refrigeració i 63,0 kW en calefacció, amb
ventiladors axials, compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RXYQ20T de la
firma DAIKIN o equivalent. Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a
bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves.

13.440,82

€

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a si
Altres conceptes

12.639,86000
800,96000

€
€

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor marca Daikin, model ERQ100AV1,
tipus DC Inverter, amb compressor scroll, per a instal.lacions amb unitats de tractament d'aire
(UTA). Cal kit de vàlvula d'expansió marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de control marca
Daikin, mod. EKEQDCB o EKEQFCB, per a connexió de la unitat exterior ERQ amb la
bateria d'expansió directa del climatitzador. Capacitat nominal refrigeració / calefacció 11.200
/ 12.500 W, consum en refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W (eficiència energètica ´´A´´), i
nivell sonor nominal 50 dBA. Dimensions (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, pes 120 kg, i
alimentació monofàsica 1x220V + T. Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net de Daikin) a caixa de control. Connexions canonada
frigorífica Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor.
Rang de funcionament en refrigeració des dels -5 fins a 46 º CBS, i en calefacció des de -20
fins a 15,5 º CBH de temperatura exterior. Longitud màxima de canonada fins kit EKEXV de
50 metres, i des kit EKEXV fins UTA de 5 metres. Cabal d'aire nominal refrigeració /
calefacció 6.360 / 6.120 m3 / h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Utilitza refrigerant
ecològic R410A.Totalmente instal · lada. S'inclou el muntatge suspès, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.878,40

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BED5100A

P-216

P-217

EED5U001

EED5Y08T

u

U

u

BED5Y08T

P-218

EEDECS25

u

U

Data: 11/12/18

1.506,44000
371,96000

€
€

Sistema de gestió centralitzada intelligentTouchManager mod. CM601A51 per a
controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques característiques.
Pantalla tàctil amb plànols de la instal·lació. Servidor web inclòs de sèrie. Programació
horària setmanal/anual.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per la direcció facultativa
de l'obra i la propietat, connectada i provada.

3.142,56

€

Altres conceptes

3.142,56000

€

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a sistemes
de 2 tubs, amb calefacció continuadurant els desescarches, de 22,5 kW nominals de
potència en refrigeració i 25,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials, compresssors
tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RYYQ08T de la firma DAIKIN o equivalent.
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació,
càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves i la tarjeta de selecció del model
fred/calor model BRP2A81. Totalment instal·lada, connectada i provada.

5.875,37

€

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant per a si
Altres conceptes

5.294,76000
580,61000

€
€

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 2,8 kw de potència nominal en refrigeració i 3,2 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.

1.291,84

€

BEDECS25P

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal v

BEDEWUT2

U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge

P-220

EEDECS32

U

1.129,04000

€

19,42000
143,38000

€
€

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 3,6 kw de potència nominal en refrigeració i 4,0 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.

1.355,84

€

19,42000

€

BEDEWUT2

U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge

BEDECS32P

u

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal v
Altres conceptes

1.191,18000
145,24000

€
€

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 5,6 kw de potència nominal en refrigeració i 6,3 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.

1.448,83

€

EEDECS50

U

BEDECS50P

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal v

BEDEWUT2

U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge
Altres conceptes

P-221

32

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor marca Daikin, model ERQ100A,
Altres conceptes

Altres conceptes
P-219

Pàg.:

EEDECS63

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal variable
de refrigerant, bomba de calor, de 7,1 kw de potència nominal en refrigeració i 8,0 kw en
calefacció, control per cable. model FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació
i proves.

1.281,46000

€

19,42000
147,95000

€
€

1.581,44

€
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BEDECS63P

u

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a sistema de cabal v

BEDEWUT2

U

Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge

EEDEH040

U

BEDEH040

P-223

EEDEH041

u

U

1.339,71000

33
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€
€

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 800x1240construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx
de 42 mm de gruix, amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de
4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa
amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR, tipus Enthalpy o
Velocidad variable, diàmetre 1000mm, Eficiència del 85%, amb un consum del motor de 0,4
kW. Amb un cabal de 1670 m3/h i una potència a l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu.
Pèrdua de càrrega de 48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26 Pa. D'alumini i dimensions: 310x920
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1022A2403094025EO109, amb geometria P22 de 3
fileres, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini
separades 2,5 mm, amb connexió de 16 mm i un circuit, per a una potència sensible de 15,9
kW i una capacitat total de 24,1 kW. Per a un cabal de 4800 m3/h, a una velocitat de pas de
l'aire de 2,36 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe F9 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 119-300Pa
amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua
càrrega externa 350 Pa, Pressió càrrega interna 491 Pa, Pressió estàtica total 841 Pa,
Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970
rpm), eficiència (EN327) 67,2%, potència elèctrica d'alimentació 1,82 kW, Class Power o
PMREF (EN13053) P1 o 2,48 kW, SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP3 o 1121 W/(m³/s).
Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,28 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa
amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 350 Pa, Pressió càrrega interna 208 Pa, Pressió estàtica total 588 Pa, Pressió
dinàmica 75 Pa, Cabal 4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970 rpm),
eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació 1,31 kW, Class Power o PMREF
(EN13053) P1 o 1,69 kW, SFPv Class o SFPv (EN13053) SFP2 o 900 W/(m³/s). Dades del
motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i dimensions: 610x920
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat,
amb actuadors motoritzats modulants de 24 V per a comportes d'impulsió, pressostats
diferencials de 50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de
condensats SS304 per a la bateria de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de
siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control panell de retorn amb sondes de
temepratura a la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou
ventiladors plug fan amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire o
pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.

12.327,35

€

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent d'idèntiques característiques, s
Altres conceptes

11.669,05000
658,30000

€
€

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent d'idèntiques característiques, sèrie
PROFESSIONAL, model 680x920construïda amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx

10.603,48

€
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de SP45 , amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 2.300
m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6 Pa. D'alumini i dimensions: 510x600
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 1x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 102-200Pa
amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR, tipus Enthalpy Velocidad variable, diàmetre 700mm, Eficiència del 76,8%, amb un consum del motor de 0,4
kW. Amb un cabal de 2300 m3/h i una potència a l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu.
Pèrdua de càrrega de 231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1025A1901062025EO102, amb geometria P22 de 1
filera, amb frame galvanitzat, de tubs de coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini
separades 2,5 mm, amb connexió de 12 mm i un circuit, per a una potència sensible de 1,6
kW i una capacitat total de 3,4 kW. Per a un cabal de 2300 m3/h, a una velocitat de pas de
l'aire de 2,17 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 2,18 m/s, classe F9 de
fibra de vidre de dimensions 1x(508x610x290) mm, amb pèrdues de càrrega de 113-300Pa
amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua
càrrega externa 250 Pa, Pressió càrrega interna 605 Pa, Pressió estàtica total 855 Pa,
Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal 2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640
rpm), eficiència (EN327) 59,8%, potència elèctrica d'alimentació 0,94 kW, Class Power PMREF (EN13053) P1 - 1,32 kW, SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP3 - 1224 W/(m³/s).
Dades del motor: eficiència IE4, de 2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de 1,82 m/s, classe M6 de
fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48) mm, amb pèrdues de càrrega de 85-200Pa amb
el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus EC, material composite, Pèrdua càrrega
externa 250 Pa, Pressió càrrega interna 378 Pa, Pressió estàtica total 628 Pa, Pressió
dinàmica 42 Pa, Cabal 2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960 rpm),
eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació 0,66 kW, Class Power - PMREF
(EN13053) P1 - 0,99 kW, SFPv Class - SFPv (EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s). Dades del
motor: eficiència IE4, de 20,78 kW i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa. D'alumini i dimensions: 610x600
mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb barrera contra la humitat,
amb actuadors motoritzats ON-OFF de 24 V per a comportes d'impulsió i retorn, pressostats
diferencials de 50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de
condensats SS304 per a la bateria de fred i calor, transductors de cabal d'aire i/o pressió de
siemens per als ventiladors d'impulsió i retorn, control panell de retorn amb sondes de
temepratura a la impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou
ventiladors plug fan amb motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.

€

19,42000
222,31000

Altres conceptes
P-222

Pàg.:

BEDEH041

P-224

EEDEUX01

u

U

BEDEUX01

P-225

EEG4E5D6

U

u

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent d'idèntiques característiques, sè
Altres conceptes

9.995,39000
608,09000

€
€

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, connectada a unitat interior i posada en servei.

160,14

€

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A de la firma 'DAIKIN' o similar d'igu
Altres conceptes

137,85000
22,29000

€
€

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior
amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica i de 7,5 kW de
potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigoríficR410a, model AQSG71C de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb

2.511,75

€
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unitat interior FAQ71C i unitat exterior RZQSG71L3V1,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.
BEG4E5D6

P-226

EEK1R100

u

u

BEK11A3D

u

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat ex
Altres conceptes

2.332,84000
178,91000

€
€

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb aletes orientables individualment,
d'alumini anoditzat color blanc, de 200x200 mm, amb comportes de regulació de cabal tipus
CTM-AN+SP+CM(S) de la firma MADEL o equivalent, s'inclou el plènum de xapa
galvanitzada amb embocadura circular per a connexió a conducte. Totalment instal·lada

29,36

€

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb aletes orientables individualment,
Altres conceptes

17,93000
11,43000

€
€
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459,19000
60,59000

€
€

Display local gràfic de control de les temperatures dels locals de dimensions de 297x420 mm
(A3), d'acord amb l'establert al Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre. Amb pantalla
LCD retroiluminada, amb indicació de la temperatures màximes i mínimes establertes al
Decret i la temperatura real del local. S'nclou el cable de connexió al lloc central de dades, les
canalitzacions i tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i
provat.

235,68

€

Display local gràfic de control de les temperatures dels locals de dimensions de 297x4
Altres conceptes

225,23000
10,45000

€
€

86,64

€

77,06000
9,58000

€
€

29,79

€

11,28000
18,51000

€
€

29,23

€

28,38000
0,85000

€
€

10,76

€

6,92000
3,84000

€
€

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M20T o
equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

118,83

€

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M20T o
Altres conceptes

111,84000
6,99000

€
€

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M29T9 o
equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

144,42

€

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M29T o
Altres conceptes

136,69000
7,73000

€
€

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M64T o
equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

178,02

€

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M64T o
Altres conceptes

169,31000
8,71000

€
€

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

6,50

€

d'escalfament posterior del interacumulador d'A.C.S. i / o escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a
sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i / o
cèl·lula solar. Per muntatge a la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del
col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de
subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula motoritzada de dues vies tot/res de
DN3/4'', tot el cablejat de control, canalitzacions per al cablejat i tot el material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.
BEV3UT01

u

Vitosolic 200, model SD4
Altres conceptes

P-227

EEK1X012

u

BEK1X012

P-228

EEK1X013

u

u

BEK1X013

P-229

EEM3X113

u

u

BEM3X113

u

€

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la
dimensió menor, amb regulador de cabal model BMC/SD de 4000x75 de 'MADEL' o similar
d'iguals característiques. S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material
i accessoris corresponents.

31,44

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la d
Altres conceptes

19,95000
11,49000

€
€

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la
dimensió menor, amb regulador de cabal model BMC/SD de 700x75 de 'MADEL' o similar
d'iguals característiques. S'inclouen els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material
i accessoris corresponents.

47,89

€

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables paraleles a la d
Altres conceptes

35,92000
11,97000

€
€

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a
descàrrega lliure, amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i
temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat,
connectat i provat

85,39

€

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160
Altres conceptes

80,60000
4,79000

P-234

EEV3UTG1

u

BEV3UTG1

P-235

EEV42001

u

u

BEV42001

Instal·lació elèctrica de punt de control
u

Material per a instal·lació electrica de punt de control
Altres conceptes

P-236

EEV42002

u

BEV42002

Instal·lació elèctrica de punt de control.
u

Material per a instal·lació electrica de punt de control
Altres conceptes

€
€

P-237

EEVW1000

u

BEVW1000

Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador
u

Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador
Altres conceptes

P-230

EEP31135

u

BEP31130

u

€

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

58,14

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d
Altres conceptes

45,86000
12,28000

€
€

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

126,06

€

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pres
Altres conceptes

113,58000
12,48000

€
€

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

16,25

€

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca
Altres conceptes

11,14000
5,11000

€
€

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre
consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil /
gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per la supressió

519,78

€

P-238

EEU41B31

u

BEU41B31

u

EEU6U001

u

BEU6U001

u

EEV3UT01

u

EEZG4001

u

BEZG4001

EEZG4002

u

u

BEZG4002

P-241
P-233

Kg

Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus r-410a
Gas refrigerant tipus r-410a
Altres conceptes

P-240
P-232

Kg

BEZG4000

P-239
P-231

EEZG4000

EEZG4003

u

u

BEZG4003

P-242

EF5263B1

u

m
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P-246

P-247
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B0A75X00

u

Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior

0,10400

€

BFY5A600

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de di

0,08500

€

BFW526B0

u

Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

0,15600

€

BF526300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons
Altres conceptes

2,43780
3,71720

€
€

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

7,42

€

EF5283B1

m

BF528300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons

2,92740

€

BFW528B0

u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

0,19050

€

B0A75700

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,11200

€

BFY5A800

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de di
Altres conceptes

0,09000
4,10010

€
€

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

8,58

€

EF5293B1

m

BFY5A900

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de di

0,10500

€

BFW529B0

u

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

0,24000

€

BF529300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons

3,62100

€

B0A75900

u

Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior

0,12800
4,48600

€
€

10,25

€

Altres conceptes
P-245

Pàg.:

EF52A3B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

B0A75C00

u

Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior

0,12600

€

BFY5AA00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de di

0,12000

€

BFW52AB0

u

Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

0,34800

€

BF52A300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons
Altres conceptes

4,77360
4,88240

€
€

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

5,48

€

EF5A42B2

m

BF5A4200

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons nor

1,29540

€

BFW5A4B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre no

0,23250

€

BFY5CL00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de dià
Altres conceptes

0,25500
3,69710

€
€

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

7,05

€

EF5A52B2

m

BFW5A5B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nomi

0,22650

€

BFY5CN00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàm

0,28200

€
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BF5A5200

P-248

P-249

P-250

P-251

P-252

P-253

EF5A62B2

m

m
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Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons nor
Altres conceptes

2,80500
3,73650

€
€

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

7,79

€

BFY5CP00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de dià

0,40800

€

BFW5A6B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre no

0,14250

€

BF5A6200

m

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons nor
Altres conceptes

3,47820
3,76130

€
€

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

16,83

€

EF5A73B2

m

BFW5A7B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre no

0,23550

€

BF5A7300

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons nor

11,78100

€

BFY5CQ00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de dià
Altres conceptes

0,43800
4,37550

€
€

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

19,26

€

EF5A83B2

m

BFW5A8B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre no

0,24600

€

BF5A8300

m

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons nor

13,69860

€

BFY5CR00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de dià
Altres conceptes

0,51000
4,80540

€
€

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

24,64

€

EF5AA3B2

m

BFY5CT00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de di

0,57000

€

BFW5AAB0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre no

0,72900

€

BF5AA300

m

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons
Altres conceptes

18,03360
5,30740

€
€

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

5,92

€

EF5B24B2

m

BF5B2200

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm

0,80580

€

BFY5CK00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàm

0,13500

€

BFW5A2B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nomi
Altres conceptes

2,34000
2,63920

€
€

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C, roscat

18,44

€

EFM25530

u
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BFM25530

P-254

P-255

P-256

P-257

P-258

P-259

P-260

EFQ3345K

u

m
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Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú E
Altres conceptes

10,85000
7,59000

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,31

€
P-261

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,02500

€

BFQ3345A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

0,54060
2,74440

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,39

€

EFQ3346K

m

P-262

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,02500

€

BFQ3346A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

0,62220
2,74280

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,44

€

EFQ3347K

m

P-263

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,02500

€

BFQ3347A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

0,67320
2,74180

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,84

€

EFQ3349K

m

P-264

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,02500

€

BFQ3349A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

0,87720
2,93780

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,71

€

EFQ3381K

m

P-265

BFQ3381A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp

1,24440

€

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric
Altres conceptes

0,06500
2,40060

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,02

€

EFQ3383K

m

P-266

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,06500

€

BFQ3383A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

1,54020
2,41480

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,25

€

EFQ33A4K

m
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BFYQ3060

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,08000

€

BFQ33A4A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

2,55000
2,62000

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,46

€

EFQ33A5K

m

BFYQ3060

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,08000

€

BFQ33A5A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

2,57040
2,80960

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,51

€

EFQ33A7K

m

BFYQ3060

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,08000

€

BFQ33A7A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

2,62140
2,80860

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,31

€

EFQ33C6K

m

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,10500

€

BFQ33C6A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

3,37620
2,82880

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,35

€

EFQ33C7K

m

BFQ33C7A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp

3,41700

€

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric
Altres conceptes

0,10500
2,82800

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,09

€

EFQ33C9K

m

BFQ33C9A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp

3,95760

€

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric
Altres conceptes

0,10500
3,02740

€
€

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons
esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09,
muntada superficialment

154,37

€

EG11UA16

u

BGW11000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció

11,65000

€

BG11UA16

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons e
Altres conceptes

94,65000
48,07000

€
€

QCE - Quadre electric de comandament i control de l'enllumenat, amb tots els elements de
proteccio i control dels calibres indicats en l'esquema electric unifilar, tot muntat en 1 armari
metal.lic amb porta transparent, tipus 'Cofret G' de la firma 'merlin guerin' o equivalent

489,12

€

EG134803

u
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d'iguals caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou tot el petit material
auxiliar i accesoris per al muntatge i connexio de quadres electrics.

P-268

P-269

P-270

P-271

P-272

BG161722

BG70001N

U

Llum pilotde senyalitzacio de 220 v per a muntatge a quadre (diametre 22 mm) amb pl

42,72000

€

BG4W1120

u

Borna de connexió per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de

19,08000

€

BG47U021

U

Selector de 2 posicions - 1 circuit per a muntatge en frontal de quadre (diametre 22 m

77,04000

€

BG144702

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de vint-i-dos m
Altres conceptes

118,18000
232,10000

€
€

EG14X001

EG14X002

EG14X005

EG151412

U

Projecte de legalització per a instal.lació de baixa tensió. S'inclou el projecte, certificats així
com la tramitació i l'abonament de taxes.
Sense descomposició

U

Projecte de legalització per a instal.lació d'enllumenat públic. S'inclou el projecte, certificats
així com la tramitació i l'abonament de taxes.
Sense descomposició

U

Projecte de legalització per a instal.lació de climatització. S'inclou el projecte, certificats així
com la tramitació i l'abonament de taxes.
Sense descomposició

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment

999,93

€

999,93000

€

799,94

€

799,94000

€

1.199,91

€

1.199,91000

€

7,70

€

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

0,31000

€

BG151412

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal i
Altres conceptes

0,53000
6,86000

€
€

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

12,22

€

EG151512

u

BG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes

1,50000

€

0,31000
10,41000

€
€

19,92

€

P-277

P-274

EG151932

u

P-276

0,31000

€

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65
Altres conceptes

8,98000
10,63000

€
€

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

12,59

€

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 90x90 mm, amb grau de protecció I
Altres conceptes

7,70000
4,89000

€
€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

7,49

€

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

BG151932

u

EG152411

u

BG152411

P-275

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

EG161212

u

u

P-278

BGW16000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

0,31000

BG161212

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-4
Altres conceptes

1,43000
5,75000

€
€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

23,32

€

EG161722
BGW16000

u
u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

P-279

P-280

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IPAltres conceptes

7,59000
15,42000

€
€

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 endollada i muntat superficialment

3,97

€

BG21H510

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag

1,94820

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000
1,87180

€
€

4,69

€

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag

2,52960

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000
2,01040

€
€

5,96

€

EG21H81J

m

P-282

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG21H810

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag
Altres conceptes

3,69240
2,11760

€
€

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

16,94

€

EG21HD1J

m

0,15000

€

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga
Altres conceptes

14,00460
2,78540

€
€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,32

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant
Altres conceptes

0,49980
0,82020

€
€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,49

€

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
Altres conceptes

0,67320
0,81680

€
€

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,49

€

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
Altres conceptes

0,67320
0,81680

€
€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,71

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

BG21HD10

m

EG22H511

m

BG22H510

EG22H711

m

m

BG22H710

EG22H715

m

m

BG22H710

P-284
0,31000

42

Altres conceptes

P-283
€

m

Pàg.:

Altres conceptes

P-281
P-273

EG21H51J

u
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EG22H811

m

m
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Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant
Altres conceptes

0,88740
0,82260

€
€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
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

2,84

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

1,58100
1,25900

€
€

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat a l'interior de columna d'enllumenat.

1,05

€

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
Altres conceptes

0,24480
0,80520

€
€

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

6,33

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-292

EG31UJ01

M

BG31UJ01
P-285

EG22TH1K

BG22TH10

P-286

EG22UT01

BG222810

P-287

P-288

EG23EA15

m

M

M

M

m
u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,23000

€

BG23EA10

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de
Altres conceptes

3,76380
2,33620

€
€

5,69

€

EG241602

m

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 29 i muntat superficialment

BG241600

m

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 29

BGW24000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer

P-290

P-291

EG2DC8F7

m

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

4,51860

€

0,23000
0,94140

€
€

21,64

€

BGY2ACF1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se

2,34000

€

BGW2DC8F

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga

2,97000

€

BG2ZABF0

m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'a

3,90000

€

BG2DC8F0

m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
Altres conceptes

5,57000
6,86000

€
€

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

28,93

€

EG2DC8H7

m

BGY2ACH1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se

2,87000

€

BGW2DC8H

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga

3,63000

€

BG2ZABH0

m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'a

6,00000

€

BG2DC8H0

m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
Altres conceptes

7,45000
8,98000

€
€

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

24,81

€

EG2DCGF7

m

EG31UT01

m

BG31UT01

P-294

EG31UT02

m

m

BG31UT02

BGW23000

Altres conceptes
P-289

P-293

M

BG2DCGF0

m

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplàri

7,14000

€

BG2ZABF0

m

Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'a

3,90000

€

BGW2DCGF

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga

4,48000

€

BGY2ACF1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se
Altres conceptes

2,34000
6,95000

€
€

P-295

EG31UT03

m

m

BG31UT03

P-296

EG31UT04

m

m

BG31UT04

P-297

EG31UT05

m

m

BG31UT05

P-298

EG31UT06

m

m

BG31UT06

P-299

EG31UT07

m

m

BG31UT07

P-300

EG31UT08

m

m

Data: 11/12/18

Pàg.:
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Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x1,5 mm2, apantallat i
col.locat en tub

2,82

€

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i apant
Altres conceptes

0,56000
2,26000

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS,
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

9,06

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

5,96700
3,09300

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

5,75

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

3,40680
2,34320

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

4,58

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

2,26440
2,31560

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

6,17

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

4,24320
1,92680

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums,, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

2,82

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

2,08080
0,73920

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

4,54

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

2,66220
1,87780

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

2,64

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

1,90740
0,73260

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

2,07

€
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BG31UT08

P-301

EG32UT01

m

m

BG32UT01

m

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

Pàg.:

45

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

1,35660
0,71340

€
€

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,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

1,11

€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z
Altres conceptes

0,42840
0,68160

€
€

Treballs de connexió de la nova línia d'enllumenat a línia d'enllumenat existent, en columna
d'enllumenat públic. S'inclouen els treballs i material per la connexió de la nova línia. Es
consideraran els treball acabats en el momnent que la línia d'enllumenat de la plaça estigui
en prefecte funcionament.
Altres conceptes

225,48

€

225,48000

€

4,03

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BG61X160

P-309

P-303

EG32UT02

EG380502

m

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BG380500

M

Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2
Altres conceptes

P-304

EG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Altres conceptes

P-305

EG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2
Altres conceptes

P-306

EG51XT10

u

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 55 kW segons normes
particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control
potencia, transformadors, comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament, mòdem per a
telegestió, etc. Totalment instal.lada, connectada i provada

BG15XT10

u

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 55 kW segons

BGW1N000

U

P.P. d'accesoris per a centralitzacions de compatdors
Altres conceptes

P-307

EG61UX14

m

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a centralització de funcions en lloc de
treball , de la sèrie Canal Cablomax K45 de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques. Ref: TK01103/8 DE LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA
'SIMON' O EQUIVALENT. S'inclouen tots els accessoris, angles, tapes i petit material.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

P-308

EG61X160

m

u

EG62X001

u

u

BG62X001

0,32000

€

0,17340
3,53660

€
€

10,44

€

0,15000

€

1,27500
9,01500

€
€

13,09

€

0,15000

€

1,83600
11,10400

€
€

1.499,81

€

1.058,18000

€

136,53000
305,10000

€
€

52,86

€

P-311

Canal superficial d'alumini de 2 compartiments per a centralització de funcions en lloc
Altres conceptes

42,96000
9,90000

€
€

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de color blanc, de 171x132x60 mm, apte
per a 6 mecanismes modulars (3 mòduls dobles), model SC300 CIMA de la firma SIMON o
equivalent. Totalment instal.lada. S'inclou la part proporcional d'accessoris de connexió i
muntatge.

27,01

€

EG62XT01

u

u

BG62XT01

P-312

EG631152

u

u

BG63UT01

P-313

P-314

P-315

BG61UX14

u

BG62UT01

P-310
P-302

EG62UT01

u

P-316

EG63X002

U

U

Pàg.:
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Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de color blanc, de 171x132x60 mm,
Altres conceptes

17,86000
9,15000

€
€

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

13,48

€

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idè
Altres conceptes

6,80000
6,68000

€
€

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i control remot, per a muntatge encastat
en cel ras o en llumeneres, model helvar 312, ref. HES312 de la firma 'HELVAR' equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat,connectat, programat i provat.

139,37

€

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i control remot, per a muntatge en
Altres conceptes

129,12000
10,25000

€
€

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a sostre amb angle de
detecció de 360º a 8m de distància, referència 0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar
d'iguals característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.

63,19

€

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a sostre amb angle
Altres conceptes

55,16000
8,03000

€
€

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge
encastat i/o en superfície amb caixa, model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent
d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a
encastar i/o de superfície. Totalment instal.lat, connectat i provat.

21,61

€

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatg
Altres conceptes

14,79000
6,82000

€
€

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a
instal.lació en caixa de mecanismes modular, model S1/9 de la sèrie CIMA de SIMON o
equivalent, amb pilot lluminos, color blanc. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou
petit material auxiliar de connexió i muntatge.

21,41

€

0,39000

€

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a
Altres conceptes

12,73000
8,29000

€
€

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a
instal.lació en caixa de mecanismes modular, model S1/6 de la sèrie CIMA de SIMON o
equivalent, amb pilot lluminos, color vermell. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou
petit material auxiliar de connexió i muntatge.

21,41

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

BG63X002

u

EG63X003

U

0,39000

€

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de 16 A 250 V per a
Altres conceptes

12,73000
8,29000

€
€

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40 kVAr de potència reactiva, de 400 V de
tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

971,45

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

BG63X003

u

EGB1UT01

u

Data: 11/12/18

u

Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors

BGB1UT01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40 kVAr de potència reactiva, de 400 V
Altres conceptes

926,15000
42,06000

€
€

Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o similar a pilar, piqueta o element
metal.lic a connectar a terra

15,83

€

EGD1000N

u

3,24000

€

BGWB1000

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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BGD1001N

U

Cartutx per a soldadura aluminotermica

BGD1002N

U

Motlle per a soldadura aluminotermica
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Altres conceptes
P-317

EGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

BGD14210

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Altres conceptes

P-318

EGD2U0X2

U

Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua sanitaria, safates
metàl.liques de distribució de cablejat i tots aquells elements metàl.lics situats en locals
humits. S'inclou el cablejat, caixes de connexio i petit material auxiliar de connexio i muntatge

BG380500

M

Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2

BG151411

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i p
Altres conceptes

Pàg.:
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4,03000

€

2,62550
9,17450

€
€

23,99

€

7,70000

€

4,00000
12,29000

€
€

508,25

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-323

€

37,35000
450,50000

€
€

48

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge superficial, regulable DALI, amb òptic
Altres conceptes

198,04000
17,16000

€
€

EH25X015

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb òptica d'alumini lacat i difusor de
lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per a làmpada LED amb una
temperatura de color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de protecció IP 20, per a
làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH, amb regulació DALI, ref. 47.81.10.3 o 47.81.10.0,
d'acord amb necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma
'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit
material de connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

183,40

€

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb òptica d'alumini lacat i difusor de
Altres conceptes

167,17000
16,23000

€
€

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de longitud, amb tub LED T8 de 18 W, amb
xassis de poliester reforçat, IP-65 model 'JDE-LED' de la firma 'J-DOS' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou la làmpada i l'equip i tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

46,22

€

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de longitud, amb tub LED T8 de 18
Altres conceptes

33,98000
12,24000

€
€

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400
lm, i 60 m2 de cobertura, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou la làmpada i el
petit material i accessoris de i connexió i muntatge.

89,20

€

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb auto
Altres conceptes

73,53000
15,67000

€
€

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en cel ras amb làmpada LED de 16W, IP-42,
muntada superficialment al sostre, model FIL + LED amb difusor de policarbonat opal de la
firma 'LAMP' o similar d'iguals caracteristiques, (referència 47.4148.0). Totalment instal.lada.
S'inclou la làmpada, l'equip, les tapes finals i la part proporcional d'accesoris i petit material
auxiliar de connexio i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

160,77

€

u

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en cel ras amb làmpada LED de 16W,
Altres conceptes

147,37000
13,40000

€
€

m²

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic,
amortitzable en 18 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de passamurs per a pas
dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva
estabilitat; aplicació de líquid desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i
dilatació; i segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels
tensors. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

31,74

€

u

u

BH25X015

P-324
20,40000

Pàg.:

BH25X006

EH25X0L1

u

u

BH25X0L1
P-319

EGDZ1102

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

36,21

€

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e
Altres conceptes

24,26000
11,95000

€
€

m²

Formació de llosa mixta de 12 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb
forma xapa grecada, de 1,00 mm d'espessor, 60 mm d'altura de perfil i 220 mm d'intereix, i
formigó armat realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
total de 6,2 kg/m²; i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclús p/p de rematades perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de xapa
d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de les xapes i
rematades; apuntalament en les zones on sigui necessari segons dades del fabricant, i agent
filmogen per enduriment de formigons i morters. Tot això donat suport sobre estructura
metàl·lica no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig. Muntatge de les xapes. Apuntalament, si fos necessari. Fixació de les
xapes i resolució dels suports. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la superfície d'acabat. Curat
del formigó. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Sense descomposició

43,41

€

u

BGDZ1102

P-320

P-321

EHX005

EH25EXT1

u

BH25EXT1

P-322

EH25X006

U

u

P-325

EH61X02N

u

u

BH61X02N

P-326

EHB1U006

BHB1U006

P-327

43,41000

€

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial amb cos fabricat en extrusió d'alumini
anoditzat mate i vidre templat pla serigrafiat, per a làmpada LED de 19 W amb una
temperatura de color de 3000 K , de forma rectangular, grau de protecció IP 67, model BAAZ
ref. 102.41.40.2, de la firma 'LAMP' o similar d'idèntiques característiques. S'inclouen les
làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

195,09

€

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial amb cos fabricat en extrusió d'alu
Altres conceptes

178,52000
16,57000

€
€

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge superficial, regulable DALI, amb òptica
d'alumini lacat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, per
a làmpada LED amb una temperatura de color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de
protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o
147.81.20.0, d'acord amb necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de
longitud, de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals.
S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

215,20

€

EHM011A

u

U

Data: 11/12/18

MT08EMA070 m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi, de 18 mm d'espessor, amb bastidor metàl·lic

13,59120

€

MT08DBA010

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat vist.

0,10283

€

MT08EME075 U

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares, d

4,80546

€

MT08VAR050

kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

0,12960

€

MT08VAR060

kg

Puntes d'acer de 20x100 mm.

0,27200

€

l
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MT08VAR204

P-328

EHM011B

U

m²

P-330

49

Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i longit
Altres conceptes

0,36000
12,47891

€
€

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

BJ1ABCC05

u

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA SANITARIO o equivalent,

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de passamurs per a pas dels tensors, elements
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid
desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i segellat dels junts no
estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de passamurs per a pas dels
tensors. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m².

25,30

€

B7J50010

dm3

P-335

MT08EME070 m²

Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m d'altura.

1,35912

€

MT08EME075 U

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó a dues cares, d

1,86879

€

MT08VAR204

Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos diàmetres i longit
Altres conceptes

0,36000
21,65449

€
€

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref. A327621000 de la serie HALL de ROCA
SANITARIO o equivalent , senzill, d'amplària 49,5 cm, i 65 cm de llargada de color blanc,
col·locat amb suports murals fixat amb tacs químics.

275,78

€

EJ13B713C

U

u

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon

0,34300

€

P01UG470

kg

Resina polièster bicomponent amb baix contingut d'estirè, per ancoratge químic amb d

11,67800

€

BJ13BCC01

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref. A327621000 de la serie HALL de ROCA S
Altres conceptes

244,33000
19,42900

€
€

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de sortida vertical ref.
A34223700-A341231000-A801230004 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO o
equivalent, amb seient i tapa, de color blanc, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació.

369,04

€

u

BJ14BCC01

u

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de sortida vertical ref. A34223700-A34

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

EJ18CC00

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN PLUS de ROCA
SANITARIOS o equivalent ref A870B10400, de mides 46 X 46 x2 cm, encastada a taulell.

P-336

€

1,45530
55,47470

€
€

174,60

€

P-338

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon

0,48020

BJ18CC06

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN PLUS de ROCA SA
Altres conceptes

156,23000
17,88980

€
€

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN de ROCA
SANITARIOS o equivalent ref A870AA640 o equivalent, de mides 70 X 46 x1,8 cm,
encastada a taulell.

281,07

€

EJ18CC06

u

EJ29CC05

EJ2ZN43K

EJ331151

EJ33B16F

u
u

u
u

u

P-340

EJ3814F6

u

u

BJ3814F6

EJ38B7DG

u

u
u

Data: 11/12/18

Pàg.:
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1,45530

€

163,28000

€

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,20580
22,54890

€
€

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo PRESTO XT ECO L o equivalent, de
polsació antibloqueig, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de cos i
polsador de llautó cromat, peces interiors en materials resistents a la corrosió i incrustacions
calcàries, col·locat i connectat.

105,16

€

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo PRESTO XT ECO L o equivalen
Altres conceptes

85,01000
20,15000

€
€

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera ref. A5A8209C00 de la serie L20 de
ROCA SANITARIO o equivalent, encastada en taulell, de llautó cromat, amb broc giratori,
amb dues entrades de maniguets, instal·lada.

263,21

€

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera ref. A5A8209C00 de la serie L20
Altres conceptes

238,46000
24,75000

€
€

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de ROCA SANITARIOS ref A5A7623C00
o equivalent, per a abocador amb sortida giratoria, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, i connectada.

189,59

€

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de ROCA SANITARIOS ref A5A76
Altres conceptes

172,68000
16,91000

€
€

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de fins a d'3/4´´

10,93

€

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb due
Altres conceptes

2,07000
8,86000

€
€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,69

€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàme
Altres conceptes

9,54000
6,15000

€
€

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

23,68

€

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetr
Altres conceptes

17,29000
6,39000

€
€

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm,
roscat a sifó de llautó.

22,96

€

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 50
Altres conceptes

16,60000
6,36000

€
€

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a
petita xarxa d'evacuació

23,07

€

16,70000
6,37000

€
€

98,24

€

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm
Altres conceptes

0,48020

€

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon

BJ18CC08

u

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN de
Altres conceptes

259,60000
20,98980

€
€

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA SANITARIO o equivalent, de color
blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. S'inclou reixa desaigua i
joc de fixació.

187,49

€

u

u

BJ38B7DG

B7J50010

EJ1ACC04

u

BJ33B16F

P-342

EJ42CC10
BJ42CC04

P-333

u

BJ331151

€

B7J50010

EJ2811AGC u

BJ2ZN43K

P-339
312,11000

u

BJ29CC05

P-341
P-332

u

BJ28CC07

P-337

B7J50010

EJ14B213C

EJ23CC03

BJ236CC03

€

Altres conceptes
P-331

P-334

0,05760

l
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Pàg.:

Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats

MT08DBA010

P-329

Data: 11/12/18

u

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de NOFER o equivalent, col·locat amb
fixacions de tacs químics.
u

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de NOFER o equivalent

89,12000

€
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P01UG470

P-343

P-344

P-345

EJ43CC09

kg

u

Pàg.:
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Resina polièster bicomponent amb baix contingut d'estirè, per ancoratge químic amb d
Altres conceptes

0,58390
8,53610

€
€

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de NOFER o equivalent, de plàstic ABS color
blanc i visor transparente, col·locat amb fixacions de tacs químics.

25,29

€

1,16780

€

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de NOFER o equivalent, de plàstic AB
Altres conceptes

15,44000
8,68220

€
€

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de NOFER o equivalent, per a bany adaptat,
de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer recobert de ABS color blanc amb
protecció antibacteries. Suport d'acer inoxidable AISI 304 amb embellidor de ABS color blanc.
· Longitud: 800 mm.· Barres Ø 34 mm. Col·locat amb fixacions de tacs químics.

209,71

€

kg

Resina polièster bicomponent amb baix contingut d'estirè, per ancoratge químic amb d

BJ43UCC03

u

EJ46CC08

u

179,60000

€

Resina polièster bicomponent amb baix contingut d'estirè, per ancoratge químic amb d
Altres conceptes

5,83900
24,27100

€
€

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 ´´, de pressió
nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05
mm, connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa

322,22

€

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 ´´, de pre
Altres conceptes

301,94000
20,28000

€
€

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb un serpentí. Per a la
producció d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els
requeriments de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W 551. Per
a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió de calefacció
admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de A.C.S. fins a 95 graus
centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit secundari
de A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material St37-2) resistents a la corrosió
mitjançant esmaltat de dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant
ànode de magnesi. Versió C segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida de
poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de color
platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula
antiretorn i connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana
de 10 bar. Referència 7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de
magnesi instal·lat. Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

1.714,96

€

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb un serpentí. P
Altres conceptes

1.512,51000
202,45000

€
€

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb resistencia elèctrica.
Per a la producció d'A.C.S. en combinació amb calderes. Fabricat segons DIN 4753.

1.714,96

€

BJ46UCC01

u

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de NOFER o equivalent

P01UG470

kg

EJ651113

u

EJAAUT01

u

u

BJAAUT01

P-347

Data: 11/12/18

P01UG470

BJ651113

P-346
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EJAAUT02

u

u
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Data: 11/12/18

Pàg.:
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Compleix els requeriments de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas,
apartat W 551. Per a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures d'impulsió
de calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a temperatures de A.C.S. fins a 95
graus centígrads. Pressions màximes de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit
secundari de A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador (material St37-2) resistents a la corrosió
mitjançant esmaltat de dues capes Ceraprotect. Protecció catòdica addicional mitjançant
ànode de magnesi. Versió C segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els costats amb escuma rígida de
poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer, recoberta de resina epoxi, de color
platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau de tancament, vàlvula
antiretorn i connexió de prova, connexió de manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana
de 10 bar. Referència 7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment, alternativament a l'ànode de
magnesi instal·lat. Referència 7265008 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de l'interacumulador. Referència
7175213 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou resitència elèctrica regulable a 2, 4 o 6 kW, monofàsica, amb termòstat dre
seguretat i regulació de temperatura, brida i junta i tapa dèr a la brioda, model EHE ref.
´´Z012676´´ de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.
BJAAUT01

P-348

EJM12405

u

u

BJM12405

P-349

P-350

EM11UT01

u

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical amb un serpentí. P
Altres conceptes

1.512,51000
202,45000

€
€

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal

88,24

€

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal
Altres conceptes

79,97000
8,27000

€
€

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis analògica, model KL731A
de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques, s'inclou el sòcol KZ700 de la firma
'kilsen' o similar d'iguals característiques segons norma UNE-EN 54-7, muntat superficialment

50,44

€

0,34000

€

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis analògica, model KL
Altres conceptes

40,16000
9,94000

€
€

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb
capacitat de 256 dispositius ampliable a 512, 128 zones ampliable a 256. Disposa de 4
sortides estàndard supervisades pre-programades com sirenes, amb possibilitat de
reprogramar i 4 sortides addicionals, 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades.
Incorpora 2 entrades configurables per monitorització i control, port Ethernet TCP / IP per
programació i manteniment remot. LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232. Ampliable amb
targeta auxiliar de 8 sortides (2 relés estàndard i 6 de col · lector obert), amb targeta opcional
(2010-2-NB) per connectar fins a 32 nodes / llaços en xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir
targetes de leds de 20/40 zones. Sortida auxiliar de 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells
d'operador. Historial de fins 9999 esdeveniments en memòria. Precisa de 2 bateries no
incloses. Certificada norma EN54 parts 2 i 4, CE, CPD, WEEE i RoHS. Pes: 7,4 Kg (sense
bateries) Dimensions: 449,6 x171, 2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la signatura 'KILSEN' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada, configurada i provada

952,16

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

BM11UT01

u

EM12UT01

u

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/12/18

BM12UT01

u

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 (KFP-A-LB) amb

BMY12000

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
Altres conceptes

Pàg.:
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867,35000

€

0,63000
84,18000

€
€
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626,92000

€

0,60000
69,70000

€
€

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Model
DEM-3 de la firma Queen Alarm o similar d'iguals característiques. S'inclou el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada dins de caixa de
centraleta d'incendis.

22,51

€

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,3 kg. Mo
Altres conceptes

18,33000
4,18000

€
€

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per
situacions de mala il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper i sortida
PGM.Amb certificació 50131en grau 3. Proporciona un accés fàcil i ràpid a totes les funcions
del sistema de seguretat. Model K641de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

173,01

€

de Sant Vicenç dels Horts i provada.
BMD3U001

u

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10 (PCBEVO192) de 8 zones (16 amb AT

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Altres conceptes

P-351

EM13UT02

u

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA per a exterior, color vermell . 32 Tons.
Potència acústica màxima de 117 dB. IP66. Dimensions 166x166x149 mm. Temperatura de
treball de -25 ºC a 70 ºC, model AS376 de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior.

BM13UT02

u

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA per a exterior, color vermell . 32 T

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes
Altres conceptes

P-352

P-353

P-354

EM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

P-356

€

€

0,30000

€

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Altres conceptes

37,88000
8,41000

€
€

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

120,20

€

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM312611

u

€

0,30000

€

31,60000
17,61000

€
€

Parallamps normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO
PDC o equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i
peces d'adaptació i abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

1.079,01

€

25,63000

€

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

BMY91000

u

Part proporcional d'elements especials per a parallamps

BM91U020

u

Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESC
Altres conceptes

951,39000
101,99000

€
€

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps

318,32

€

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el ca
Altres conceptes

298,46000
19,86000

€
€

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10 (PCBEVO192) de 8 zones (16 amb ATZ)
ampliable a 192, muntada en caixa metàl.lica PAR-116, amb transformador inclòs, amb teclat
LCD PAR-9N, amb font d'alimentació de 12 V/1A per a sistemes de seguretat segons
EN50131 grau 3 model DEM-1043, amb mòdul de 4 sortides de relé de 5A programables amb
sortida PGM per alarma d'incendi model PAR-33 (PGM-4) i sistema transmisor GSM/GPRS
amb trasnmissor QAR-265A, suport metàl.lic QAR-277 i antena connector petit QAR-266A,
tot de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'bydemes' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada, programada d'acord amb especificacions tècniques de l'Ajuntament

697,22

€

EM9AU001

u

EMD3U001

u

u

EMD3U003

u

BMD3U003

P-359

P-360

70,69000

BM313511

BM9AU001

P-357

51,88

46,59

u

u

€
€

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

BMY31000

EM91U020

0,56000
12,79000

€
€

u

Altres conceptes
P-355

€

41,62000
9,98000

BM1421D2

u

135,20000

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual pe
Altres conceptes

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

EM31351K

P-358

€

u

u

€

0,28000

BMY14000

EM31261J

148,55

EMD3U004

u

u

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

BMDU004

u

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminos
Altres conceptes

156,79000
15,62000

€
€

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb funció ATZ, amb sortida PGM model PAR-8
ZX8 de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'idèntiques
característiques. Muntat en caixa metàl·lic PAR-116 també inclosa, amb entrada de cable de
xarxa protegida, frontissa de porta desmuntable amb presa de terra, amb 2 microrruptors de
sabotatge a porta i paret, amb transformador inclòs i per a capacitat per a dos mòduls PAR-8
ZX8. S'inclou tot el petit material de fixació, connexio i muntatge.

146,92

€

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb funció ATZ, amb sortida PGM model
Altres conceptes

133,82000
13,10000

€
€

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos elements duals oposats, amb un angle
de visió de 90º, de 11x11m, amb certificació 50131 de grau 2, amb immunitat a mascotes de
fins a 40kg, model DG75 de la firma 'PARADOX' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat d'acord amb
prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectat i provat.

54,37

€

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos elements duals oposats, amb un a
Altres conceptes

43,97000
10,40000

€
€

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una potència sonora de 101 dB a 1m,
incorpora tamper de caixa i paret. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25 º C a
55 º C. Dimensions: 155x114x44mm. Amb certificat Grau de Seguretat 3 segon EN50131.
Model GE-3 ref. AS210N de la firma 'bydemes' o equivalent d'iguals característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

27,24

€

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una potència sonora de 101 dB a 1m,
Altres conceptes

17,63000
9,61000

€
€

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica estroboscòpica de color blau de 60
flaixos per minut. Certificada per a instal·lacions EN50131 de grau 3. Potència acústica de 85
dB a 3 m. Amb tamper de caixa i paret. Amb auto detecció de tall de cable o sabotatge. Amb

141,12

€

EMD3U010

u

BMDU010

P-361

EMD3U012

u

u

BMDU012

P-362

EMD3U014

u

u

BMDU014

P-363

EMD3U015

u

u

0,60000

€

B0A61600
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bateria de 12 Vcc de 7,2 Ah. Amb temps de senyal acústica configurable de 3,5,10 i 20 min.
Consum en repòs de 25 mA. Consum màxim de 710 mA. Temperatura de funcionament de
-20-55 ºC. Dimensions 210x300x87 mm. Model AS619 de la firma CADDX o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lada d'acord amb prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, connectada i provada.
BMDU015

P-364

EMD6UT01

u

m
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BN316720

P-373

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica estroboscòpica de color blau de 6
Altres conceptes

128,19000
12,93000

€
€

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. Compleix norma
UNE-50200, complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, . Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE
RESIST FUEGO UNE-50200 o equivalent

1,83

€

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell. Compleix norma UN
Altres conceptes

1,25000
0,58000

€
€

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, complint amb el Reglament de
productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col.locat
en tub

0,86

€

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, complint amb el Reglam
Altres conceptes

0,30450
0,55550

€
€

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

8,66

€

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacua
Altres conceptes

3,12000
5,54000

€
€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

15,07

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme
Altres conceptes

8,81000
6,26000

€
€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

9,19

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

3,10000
6,09000

€
€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

19,96

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme
Altres conceptes

13,56000
6,40000

€
€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

10,42

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

4,30000
6,12000

€
€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

27,70

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme
Altres conceptes

19,84000
7,86000

€
€

Vàlvula d'esfera 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

14,58

€

EN31UT01

u

u

BN31UT01

P-374

EN321667

u

u

BN321660
BMD6UT01

u

P-375
P-365

EMD6UT02

m

BMD6UT02

P-366

EMDBU005

u

u

BMDBU005

u

EN312427

u

BN312420

u

P-376

EN314727

u

BN314720

P-369

EN315427

u

u

BN315420

P-370

EN315727

u

u

BN315720

P-371

EN316427

u

u

BN316420

P-372

EN316727

u

u

EN8363E7

u

u

BN8363E0

EN915427

u

u

BN915420

P-378
P-368

u

BN811670

P-377
P-367

EN811677

u

ENE15300

u

u

BNE15300

P-379

ENE16300

P-380

ENF11A20

u

P-381

ENFBU010

u

u

u

BNFBU010

P-382

ENH26327

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

7,10000
7,48000

€
€

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta,
de llautó cromat i muntada en paret. Totalement instal.lada connectada i provada.

10,65

€

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de
Altres conceptes

5,05000
5,60000

€
€

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

75,00

€

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25
Altres conceptes

64,00000
11,00000

€
€

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 elàstic, muntada superficialment

13,17

€

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
Altres conceptes

5,02000
8,15000

€
€

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt
i muntada superficialment

30,79

€

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 25 mm de diàmetre n
Altres conceptes

26,37000
4,42000

€
€

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

156,44

€

Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 b
Altres conceptes

146,06000
10,38000

€
€

13,02

€

5,58000
7,44000

€
€

17,46

€

Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 1´´ i de 16 bar de PN
Altres conceptes

8,13000
9,33000

€
€

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

430,26

€

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre no
Altres conceptes

410,67000
19,59000

€
€

28,18

€

Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut
Altres conceptes

18,54000
9,64000

€
€

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a sistemes de recirculació d'ACS, tipus
Stratos ECO-Z 25/1-5 de la firma WILO o equivalent, alimentació monofàsica V i règim de gir
de 2900 rpm, per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions DN25, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes.

503,65

€

Filtre colador per a muntar roscat de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ i de 16 bar de P
Altres conceptes

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
u

u

56

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i muntat roscat
u

BNF11A20

Pàg.:

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

BNE16300

Data: 11/12/18
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BNH2UTG1

P-383

ENH2UT01

u

u

BNH2UT01

P-384

EP22UT01

u

u

BP22UT01

P-385

EP27UT01

u

m

BP27UT01

m
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Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a sistemes de recirculació d'ACS, tipus
Altres conceptes

418,42000
85,23000

€
€

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR DIVICON PS-10. Amb bomba de
circulació amb regulació de revolucions per a corrent alterna, 2 termòmetres, 2 calus de pas
amb antirretorns, indicador de cabal, manòmetre, vàlvula de seguretat, vàlvules d'omplenat, ,
separador d'aire, maniguets flexibles per la bomba, amb circuit intern d'impulsió i retorn i
aillament tèrmic, amb una alçada d'impulsió de 6,0 m i un cabal de 1000l/h, per a instal.lació
intercalat en circuit d'impulsió i retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectt i provat.

557,30

€

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR DIVICON PS-10. Amb bomba de
Altres conceptes

505,79000
51,51000

€
€

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i unitat exterior en muntatge superficial.
Ref. VP705108 de la firma 'PLANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Placa digital Compact T S2 204 amb mòdul audio/video color digital (no coaxial),
mòdul de control digital amb 8 polsador i dimensions 215x130mm, amb caixa de superfície, ,
2 distribuidors de video DVC-4S, alimentador ATF-98 i 8 monitors E-Compact blancs Digital
Color amb mòdul de connexió. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.903,24

€

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i unitat exterior en muntatge supe
Altres conceptes

1.600,85000
302,39000

€
€

P-394

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

5,63

€

P-395

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un,
Altres conceptes

0,32550
5,30450

€
€

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat sota tub o canal

1,30

€

EP43UT01

m

BP43UT01

P-387

EP43UT02

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F
Altres conceptes

0,73500
0,56500

€
€

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o
canal

2,21

€

BP43UT02

P-388

EP7351E3

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a
Altres conceptes

1,61700
0,59300

€
€

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

15,01

€

BP7351E3

P-389

EP73IM01

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ4
Altres conceptes

11,24000
3,77000

€
€

u

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point WiFi Standard. Muntat a sostre,
connectat i configurat segons criteriss Ajuntament.

198,40

€

BP7EIR25

u

167,42000
30,98000

€
€

1.018,75

€

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point WiFi Standard
Altres conceptes

EP74SH11

u

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i

58

Armari de peu metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x8
Altres conceptes

953,80000
64,95000

€
€

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

221,05

€

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastido
Altres conceptes

146,93000
74,12000

€
€

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 600 mm, fixada mecànicament

77,02

€

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació
Altres conceptes

67,72000
9,30000

€
€

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

78,74

€

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 un
Altres conceptes

70,27000
8,47000

€
€

3,82
3,82000

€
€

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mmm de profunditat. Totalment instal.lat
sobre bastidor rack.

66,98

€

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mmm de profunditat. Totalment ins
Altres conceptes

43,69000
23,29000

€
€

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mmm d'amplada, amb tapa cega de 1U
unitat d'alçada. Totalment instal.lat sobre bastidor rack.

58,07

€

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mmm d'amplada, amb tapa cega
Altres conceptes

35,04000
23,03000

€
€

EP7ZA122IY u

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h ref.
NSYAVD1U312T de la serie Ventiladors per a armaris de HIMEL , amb termòstat i pilot,
col·locat

213,41

€

BP7ZA122IYQ u

Mòdul de ventiladors per a muntar sobre bastidor de 19´´, d'1 unitat d'alçària, equipat a
Altres conceptes

201,02000
12,39000

€
€

EPD5C130

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material
plàstic i porta metàl.lica, de 300x500x60 mm, muntada superficialment

79,25

€

Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de ma
Altres conceptes

55,46000
23,79000

€
€

Moble Aula Bonsais, composat per 3 mòduls baixos un d'ells amb calaix extraïble, i un altre
mòdul d'aigüera, de 90 cm d'alçària total, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a
la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit
esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm
d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol
perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 2 de 16 litres i 2 de 8 litres
amb tapes de colors. Partida acabada segons plànols de detall.
Altres conceptes

1.433,66

€

1.433,66000

€

1.900,49

€

BP74SH10

P-391

EP7Z113B

u

u

BP7Z1C58

P-392

EP7Z6516

u

u

BP7Z6516

P-393

EP7ZE091

u

u

BP7ZE091

EP7ZIM17

u

u

Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetat
Altres conceptes

EP7ZUT01

u

BP7ZUT01

EP7ZUT02

u

u

BP7ZUT02

P-397

P-398

u

u

BPD5C130

P-399

P-400
P-390

Pàg.:

clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat

P-396
P-386

Data: 11/12/18

EQ71CC01

EQ71CC02

u

u

u

Moble per dispensari, composat per 3 mòduls baixos de 60 cm un d'ells amb calaix extraïble,
i un altre mòdul baix de 90 cm i un mòdul d'aigüera, de 90 cm d'alçària cadascun, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
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sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta
hidròfug de 22 mm,de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar
aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats
per 2 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de colors. Partida acabada segons plànols de
detall.
Altres conceptes
P-401

P-402

P-403

P-404

EQ71CC03

EQ71CC04

EQ88UA12

EQ8AU001

u

u

P-406

P-407

P-408

P-409

EQ9CECC0

EQ9CECC0

EQ9CECC0

EQ9CECC0

EQ9CECC0

Moble Aula cuina, composat per 3 mòduls baixos, un mòdul per placa d'inducció, amb portes
d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta
hidròfug de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar
aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. Partida acabada segons plànols de detall.
Altres conceptes

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora d'illa Pando I-401 o equivalent de 90 x
62 cm, amb botonera electrònica, classificació Energètica A+, Filtres Inox, Funció Last Time,
Il·luminació LED, Led 4000K, d'acero inoxidable AISI classificació 304 i sistema detecció
automàtica saturació de filtres.
Sense descomposició

u

BQ8AU001

P-405

Moble Aula cuina, composat per 2 mòduls baixos, un d'ells amb calaix extraïble i un mòdul
d'aigüera, i mobles alts per instal·lar elestrodomèstics, amb portes d'aglomerat amb laminat
estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de
gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de
60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal
i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 4 de 16 litres i 2 de 8
litres amb tapes de colors i dues cubetes per a utensilis. Partida acabada segons plànols de
detall.
Altres conceptes

Eixugamans per aire calent amb polsador manual, fabricat amb carcassa d'alumini
antivandàlica , de potència 2600 W, cabal 280 m3/h, temportzador de 50 s i temperatura
61°C, model SL-2500 de la firma 'S&P' o similar d'iguals caracterísitiques.Totalment
instal.lat, connectat i provat.
u

u

u

u

u

u
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P-410

1.900,49000

€

2.736,49

€

2.736,49000

€

1.434,80

€

P-413

P-414

1.434,80000

€

2.562,00

€

2.562,00000

€

136,40

€

118,32000
18,08000

Subministrament i instal·lació de frigorífic integrable d'una Porta tipus AEG SKZ81200F0 o
equivalent , d'alçada 121 cm, i 207 litros, Clase A++. Inclou la porta panelable del mateix
material que la resta de mobiliari de la cuina.
Sense descomposició

771,00

€

771,00000

€

823,00

€

823,00000

€

118,00

€

118,00000

€

925,00

€

925,00000

€

562,00

€

562,00000

€

Subministrament i instal·lació de forn multifunció pirolític Balay 3HB557XM o equivalent,
carrils telescòpics, Inox, Clase A-10%.
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació placa d'inducció de 4 zones tipus AEG HK 674400 FB Black
Line o equivalent, de 56 x 49 cm.
Sense descomposició

P-415

P-416

P-417

Eixugamans per aire calent amb polsador manual, fabricat amb carcassa d'alumini anti
Altres conceptes

Subministrament i instal·lació de microones integrable Balay 3WMX1918X Inox o equivalent,
de 17L i amplada 60cm.
Sense descomposició

P-411

P-412

€
€

Subministrament i instal·lació de congelador intégrable IG 1624 o equivalent, d'alçada 88 cm
, 100L Net, 4 calaixos, Classe A + +. Inclou la porta panelable del mateix material que la resta
de mobiliari de la cuina.
Sense descomposició

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-418

P-419

P-420

P-421

P-422

EQ9CECC0

EQN2CC01

F211SG01

F2194AU5

F21QCC01

F21QCC02

F21QCC03

F21QCC04

F21QCC05

F21RCM01

F21RCM03

F21RUZ10

F21RUZ20

u

u

u

m2

u

u

u

u

u

m

u

u

u

Data: 11/12/18

Subministrament i instal·lació de rentavaixelles integrable Siemens SN65E010EU o
equivalent de 60cm d'amplada, Clase A++. Inclou la porta panelable del mateix material que
la resta de mobiliari de la cuina.
Sense descomposició
Escala retractil ajustable en alçada. Escala que queda amagada en el forjat i es baixa.
Fabricada en alumini anoditzada, de dimensions del calaix d'escala recollida 52 X 110 cm,
amplada d'esglaons de 9 cm, distancia entre esglaons 28 cm, i mida recollida 75 cm. Per
alçada des des 250 cm a 306 cm. Model S 3300 de Tecrostar o equivalent . S'inclouen les
subjeccions i el fixat de la mateixa, així com la formació del pas en el forjat superior i el marc
perimetral per a que quedi tancada l'escala.
Sense descomposició
Enderroc de grades, glorieta, escales i murs existents, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i
trasllat a magatzem municipal.
Altres conceptes
Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal.
Altres conceptes
Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal.
Altres conceptes
Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem
municipal.
Altres conceptes
Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidori trasllat a
magatzem municipal.
Altres conceptes
Arrabassament i eliminació de tanca vegetal arbustiva, 2/3 m d'amplada. Inclosa l'arrencada
de les soques, el rebliment del forat, l'anivellament del terreny i la càrrega dels restes sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port gran amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega
sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port petit, amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega
sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port mitjà, amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega
sobre camió o contenidor.

Pàg.:

60

427,30

€

427,30000

€

1.136,00

€

1.136,00000

€

1.269,51

€

1.269,51000

€

5,34

€

5,34000

€

19,03

€

19,03000

€

18,07

€

18,07000

€

72,91

€

72,91000

€

21,84

€

21,84000

€

42,68

€

42,68000

€

7,03

€

7,03000

€

182,14

€

182,14000

€

72,86

€

72,86000

€

145,71

€
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P-423

P-424

P-425

P-426

P-427

F21RUZ60

F221C472

F2221774

F2226123

F223CM02

BDGZU010

P-428

P-429

F2241010

t

m3

M

m3

m

m

m2

F2285P0F

m3

B0310500

t
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Pàg.:

61

Altres conceptes

145,71000

€

Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria adecuada, càrrega sobre camió i transport a
parc dins de l'Àrea Metropolitana
Altres conceptes

30,22

€

30,22000

€

3,81

€

3,81000

€

9,68

€

9,68000

€

9,74

€

9,74000

€

8,42

€

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 70x40 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou
banda de senyalització.
Altres conceptes

0,11550
8,30450

€
€

Altres conceptes

1,67
1,67000

€
€

35,67

€

14,85000
20,82000

€
€

3,94

€

3,94000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes
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P-435

P-431

P-432

F2R45065

F2R55065

F2RA7LP0

B2RA7LP0

P-433

F2RA9TD0

B2RA9TD0

P-434

F923RJ10
B033RJ00

m3

m3

m3

m3

m3

t

m3
t

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió. Mesurat sobre perfil.
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t. Mesurat sobre perfil.
Altres conceptes

P-436

P-437

F965CC08

m3

m

Pàg.:
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Altres conceptes

4,74640

€

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

74,74

€

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am
Altres conceptes

60,70050
14,03950

€
€

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN P1 de BREINCO o equivalent, de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.

19,97

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic

2,62326

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

0,06172

€

B965CC01

m

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN P1 de BREINCO o equivalent, de
Altres conceptes

4,23150
13,05352

€
€

F9A1201J

m3

26,66

€

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-438

F9E1310A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

18,56100

€

0,08100
8,01800

€
€

23,17

€

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

7,10940

€

B0512401

t

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

0,31087

€

B0111000

m3

Aigua

0,01620
15,73353

€
€

114,12

€

Altres conceptes
F9G2CC09

m3

€

B9GZ1210

t

Pols de quars color gris

10,01140

€

2,56

€

B065E85B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm
Altres conceptes

81,25950
22,84910

€
€

2,56000

€
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm
Altres conceptes

4,92

€

4,92000

€

59,58

€

P-440

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat
sobre perfil.

3,15

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,
Altres conceptes

3,06000
0,09000

€
€

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

76,50

€

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi
Altres conceptes

74,26800
2,23200

€
€

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa
i piconatge del material

17,17

€

Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

m3

B064300B

P-439
P-430

F9365H11

Data: 11/12/18

12,42360

€

P-441

P-442

F9GZ2564

F9V3CC06

m

m

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
S'inclou part proporcional de talls i curat del formigó.

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 120
cm de llargada model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de
color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces.

2,45364

€

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 c
Altres conceptes

31,65000
25,47636

€
€

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 cm i 60
cm de llargada model SUPERSTEP de BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de
color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces.

68,29

€

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic

B9V4CC01

u

F9V3CC07

m

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic

2,45364

€

B9V4CC02

u

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular de 36/40x15 c

40,10400

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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P-443

P-444

F9Z4AA24

m2

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

Pàg.:

63

Altres conceptes

25,73236

€

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,45

€

P-446

P-448

P-449

Pàg.:

64

BJM1240B

U

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nomin

445,16000

€

BNE29300

U

Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pre

73,51000

€

BG22RJ10

M

Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

0,67600

€

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,01163

€

BN319320

U

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de pn, de bronze,

106,06000

€

B0B34132

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B5
Altres conceptes

1,72800
0,71037

€
€

BN819320

U

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pn, d

41,85000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

14,28000

€

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei

0,33
0,33000

€
€

BDKZU010

U

Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metal.lica estriada, de 1280x680

45,74000

€

B0641080

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

19,20900

€

6,04

€

B0512401

t

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

0,90252

€

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

FDGBAN1

M

FDG51357

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

BG22TH10

M

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

1,62750

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

3,81546
0,59704

€
€

Perico de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de resistencia de 15n/mm2
i solera de formigó per a registre de desguàs de font segons detall dels Criteris tècnics
generals per al subministrament i instal.lació de fonts públiques de l'Ajuntament de Barcelona

39,70

€

FDK254D9

U

B0DF7G0A

U

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

0,98000

€

B0604220

M3

Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra

9,18340

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

0,85000

€

B0312500

T

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,22428
28,46232

€
€

80,38

€

Altres conceptes
P-447

Data: 11/12/18

B0A14200

Altres conceptes
P-445
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FDK2U355

u

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

8,15932

€

B0111000

m3

Aigua

0,00162

€

B0512401

t

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

0,32090
71,89816

€
€

Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de
20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals,
passatubs, subministrament i col·locació de tapa de fosa dúctil de 60x 60 cm de resistència
C-250 i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

223,15

€

FDK2UZ35

u

Bastiment i tapa de fundició dúctil de D-250

92,45000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

13,60000

€

B0332020

T

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

1,77320

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

34,68600
80,64080

€
€

850,74

€

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigues, amb paret de
maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou
tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, 2
vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció, filtre i comptador de 1'' . totalment instal.lat, connectat i
provat.

P-451

FDKZ3174

u

P-452

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

€
€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

37,49

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,22516
37,26484

€
€

Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

337,13

€

u

FDKZA480

u

312,44000

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,07505
24,61495

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

61,61

€

BDKZA480

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 400x400 mm, p

B0710150

t

FDKZHBB4

u

€

45,97000
18,74484

BDKZ3170

t

64,94

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d
Altres conceptes

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

u

€
€

€

t

FDKZ3176

2,25060
101,10188

0,22516

B0710150

B0710150

P-454

u

U

P-450

P-453

BDKZ3171

FDK3UT20

Altres conceptes

BDKZHBB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa

46,56000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,15011
14,89989

€
€

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

315,45

€

291,24000
24,21000

€
€

FDKZU001

u

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.
BDKZ3150

u

Sistema de posada a terra format per :
Altres conceptes
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P-455

FDKZX60I

u

BDKZX60I

P-456

P-457

P-458

FFB14655

u

m

157,79

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm provista de junta estanca de neo
Altres conceptes

131,06000
26,73000

€
€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

5,05

€

0,31620

€

BFWB1405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri

0,68700

€

BFYB1405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20
Altres conceptes

0,02000
4,02680

€
€

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT.

4,48

€

FFB2745U

m

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,14000

€

BFB2740U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal,

1,31580

€

BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte
Altres conceptes

0,77850
2,24570

€
€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,64

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

2,35620
1,28380

€
€

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat
en tub

1,44

€

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x2,5 mm2
Altres conceptes

0,74460
0,69540

€
€

4,68

€

2,93000
1,75000

€
€

2,98

€

m

FG313306

m

M

FG31S506

M

M

FG38E355

M

M

Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub
Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vini
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra

Sals de sulfat de sodi i magnesi

0,62000

€

BGDZE020

U

Cartutx per a soldadura cadweld

1,14000

€

BGD2E010

U

Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

11,31000
16,53000

€
€

1.258,74

€

FHM1U001

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta a una alçada superior a 80 cm, amb braç de 750 mm, segons norma
UNE-EN 40-5, d'acord amb detalls de projecte, s'inclou la pletina, el dau de formigó H-250,
els perns, les femelles i tot el petit material de fixació i muntatge. Amb recobriment
anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins a la base de la portella aplicat en fàbrica, a
consistent en tractament termoplàstic de polimerització de la superfície metàl.lica amb
copolímer de polietilè PPA 525, amb acabat de textura gris antracita, prèvia preparació de la
superfície mitjançant decapat i granallat. Totalment instal.lada, fixada i provada.

BHM1U001

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6m d'alçària, coronament sense pl

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

FHM41602

u

BHM41602

FHQ2U003

U

BHQ2U003

P-467

P-468

FJMZUZ20

U

u

86,20

€

76,46000
9,74000

€
€

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de seguretat,
amb làmpada led de 29 W, 3000ºk i 2730 lm, regulable, amb òptica per a il.luminació de
places tipus PL43, model FLOODLIGHT MICRO ref. 5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO'
o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

598,63

€

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i vidre de segure
Altres conceptes

560,15000
38,48000

€
€

Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els drets de la companyia, el
comptador volumètric , el ramal, connexions, permisos i accessoris. Partida alçada a justificar

1.631,73

€

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per acoblar amb platina

BJMZUZ21

u

Ramal d'escomesa interna de 20 mm

432,68000

€

BJMZUZ20

u

Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h

910,18000

€

BJMZUZ22

u

Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació
Altres conceptes

241,34000
47,53000

€
€

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epoxi de 250mc, amb
brida d'entrada rodona racor de rosca de 45 mm i juntes en EPDM. Inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de pe electrosoldats o metàl·lics, equipada
amb vàlvula, col·locada amb morter.

248,34

€

FJS1UZ10

u

132,89000

€

19,20000

€

31,96000
64,29000

€
€

Vàlvula aireació per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

8,96

€

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,15000

€

BJS1U030

u

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,32000

€

BFBBUZ11

u

Connexió en T electrosoldada de 63 mm

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,25000
1,26000

€
€

BFBBUZ10

u

Colze 63 mm, d'alta densitat, electrosoldable

36,03

€

FG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades, amb fusibles de tipus UTE,
col.locada

BGW45000

U

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric

BG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

FGD2E010

U

Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm

0,23000

€

10,24000
25,56000

€
€

29,60

€

Altres conceptes
P-469

P-470

€
€
€

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina
u

1.131,96000
19,34493
107,43507

Altres conceptes
P-466

66

U

u

Altres conceptes
P-463

P-464

Pàg.:

BGDZE030

BGY38000

Altres conceptes
P-462

Data: 11/12/18

Altres conceptes

P-465

BFYB2705

FG22TL1K
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€

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm provista de junta estanca de neopré,
d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat superficial antilliscant, amb cargols de fixació, tipus
CAI-TR-01 60x60 de la firma CAINOX o equivalent, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr

BG31S500

P-461

65

m

BG313300

P-460

Pàg.:

BFB14600

BG22TL10

P-459

Data: 11/12/18

FJS5CM01

u

BJS5R100

u

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m
Altres conceptes

4,06000
4,90000

€
€

FJS5UG20

m2

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal
de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m.
Graella en forma quadrada segons detalls, inclou l'excavació de rases, part proporcional de
tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris.

4,98

€

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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BJS5U020

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors term

1,54700

€

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,00400

€

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte

0,19200

€

BFB2430U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal,
Altres conceptes

0,02800
3,20900

€
€
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P-477

P-478
P-471

FJSAU090

u

BJSAU090

P-472

P-473

FJSDC20G

u

u

Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una estació,
cos de plàstic estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat,
incloses connexions elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament

173,25

€

Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una es
Altres conceptes

132,92000
40,33000

€
€

Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

21,44

€

0,41640

€

Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'a
Altres conceptes

9,84000
11,18360

€
€

Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, filtre de llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb
regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

212,29

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

BJSDC200

u

FJSFU229

u

BQ21CC01

u

Altres conceptes

35,61000

€

Col·locació de banc de fusta existent, col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó.

26,93

€

Altres conceptes

26,93000

€

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de NOVATILU o equivalent, cubeta de planxa
perforada en acer zincat, imprimació i pintura polièster en pols, i sistema de bloqueig antivolc,
els suports són de tubs en forma de H de 40 mm de diàmetre, platines per ancoratge al
paviment, i fixada amb cargols M8. S'inclouen els dau de formigó.

100,71

€

66,01000
34,70000

€
€

545,20

€

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de NOVATILU o equivalent,
Altres conceptes

P-479

P-480

FQ31CC03

u

Font per a exteriors d'acer zincat model QUADRADA ref UF3 de NOVATILU o equivalent,
amb protecció antioxidant impirmació i pintura de polièster en pols gris, de secció quadrada,
de 30x38 cm i 110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera pintada polièster al forn de color negre forja, ancorada amb dau de
formigó i fixada amb cargol M10.

BQ31C310

u

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liqu

328,13000

€

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu
Altres conceptes

24,79000
192,28000

€
€

Protecció d'arbre >=80 cm de perímetre, format per tots els taulers necessàris per tapar el
tronc, de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària , col·locats sobre el tronc amb proteccions
de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

38,14

€

m

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2
Altres conceptes

22,36000
15,78000

€
€

m2

Protecció d'arrels descobertes abans de pavimentar, formada per escuma de poliuretà (PUR)
de densitat 35 kg/m3 projectada, amb mallazo de 12 mm, segons detall de memòria

17,42

€

FR12CM01

u

BR920201

Filtre de llautó de malla de 300 micres

50,48000

€

BJSBU228

u

Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1'' DN, amb ali

26,21000

€

BJM5UZ01

u

Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES

78,01000

€

B7C100AE

m3

Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar

8,49450

€

4,89000

€

B0A216C6

m2

4,15500

€

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 12 mm de pas de malla i de D
Altres conceptes

1,46000
7,46550

€
€

7,08000
41,46500

€
€

Protecció d'arbre <=80 cm de perímetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m
d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb
filferro d'1,3 mm de gruix

17,79

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

27,97

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de PN, de bronze,
Altres conceptes

16,41000
11,56000

€
€

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

25,66

€

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r
Altres conceptes

9,04000
16,62000

€
€

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent, format per 6 taulons de fusta tècnica ecològica
composada per un 65% de fusta reciclada i un 35% de polímers reciclats, de 1,8 m de
llargària, i estructura en fosa dútil amb una capa de imprimació epoxi i pintura de polièster en
pols gris, col·locat amb fixacions mecàniques M10 sobre daus de formigó a realitzar.

324,91

€

u

Enllaç de llautó de 1´´

BFWBUZ02

u

Te de llautó de 1´´

BFWBUZ01

u

Colze de llautó de 1´´

FN316324

u

BN316320

FN3G2974

u

u

BN3G2970

u

P-481

P-482

P-483

FQ11CC02

BQ11CC01

u

u

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent

FR12CM02

FR12U060

u

BR920201

m

Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2
Altres conceptes

10,32000
7,47000

€
€

FR3PUZ10

m3

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%
estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el
llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats
de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

39,75

€

Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb mall
Altres conceptes

17,73600
22,01400

€
€

Encoixinament amb encenall de fusta tipus VIRU-MULCH de Burés o equivalent, en sacs de
0,8 m3, escampada amb mitjans manuals

34,97

€

Encenall de fusta Viru-mulch de Burés o equivalent, en sacs de 0,8 m3 de capacitat
Altres conceptes

23,09000
11,88000

€
€

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons NTJ, tipus
Trachelospermum jasminoides de 150/175 cm d'alçària i tres branques com a mínim
entutorada, en contenidor de 5 l, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la
distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de l'olla

18,46

€

BR3PAM01

P-484
P-476

u

68

u

Altres conceptes

P-475

FQ21CC01

u

Pàg.:

BNERU229

BFWBUZ03

P-474

FQ11CC04

Data: 11/12/18

FR3SUE05

m3

m3

BR3PUF05

289,30000

€

P-485

FR68CM03

m3

u
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de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels
seus suports, s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport definitius amb grapes o filferro

P-486

P-487

P-488

P-489

P-490

P-491

BR4DCM03

u

Trachelospermum jasminoides de 150/175 cm d'alçària i tres branques com a mínim e

10,49000

€

FR2GU020

u

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics

1,91575

€

FR6BUZ90

u

Plantació d'enfiladissa de 125/50 cm en contenidor de 3 litres amb mitjans manuals. In
Altres conceptes

5,51957
0,53468

€
€

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons NTJ, Handerbergia
violacea de 100/125 cm d'alçària i tres branques com a mínim entutorada, en contenidor de 3
l, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, el tall de
la manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació
del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la
recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus suports, s'estiraran, desenredaran i
fixaran al suport definitius amb grapes o filferro
Altres conceptes

21,66

€

FR68CM04

FRA5CM02

FRA5CM03

FRA5CM04

FRE5CM02

FRZ3UM10

BRI3UM10

P-492

B064300C

GDG5U010
BG22TP10

u

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m
M

Subministrament i plantació d'arbust de port gran a triar,tipus Pistacea lentiscus a similar, de
primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 10 L, i a raó de 2 uts per m2 amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament
per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes
si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per
goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra.
Altres conceptes
Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà a triar, tipus Westringia fruticosa, Hebe
inspiration, Myrthus communis compacta, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3
L, i a raó de 4 uts per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat
amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de
la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de
reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.
Altres conceptes
Subministrament i plantació d'arbust de port petit,a triar, tipus Rosmarinus officinalis postratus
o Dimorphoteca, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 1 L, i a raó de 9 uts per
m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de
lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la
manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la
reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació
fins a la recepció de l'obra.
Altres conceptes
Excavació amb mitjans manuals de zona de protecció radicular, per localització de les arrels,
fins a 0,5 metres de profunditat, amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes
resultants.
Altres conceptes
Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o
equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de
20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

P-494

21,66000

€

30,93

€

P-495

P-496

30,93000

€

26,16

€

P-497

P-498

26,16000

€

26,33

€

P-499

P-500

P-501
26,33000
29,28

H6AA2111

m
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Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

4,62480
1,01770

€
€

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, per protecció de l'arbrat existent, amb amortització del material, el manteniment
necessari durant l'obra i el desmuntatge inclòs

2,76

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per

0,03600

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
Altres conceptes

0,75000
1,97400

€
€

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir instal·lació
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
Altres conceptes

88,30

€

88,30000

€

101,78

€

101,78000

€

53,91

€

53,91000

€

71,11

€

71,11000

€

20,43

€

20,43000

€

8,85

€

8,85000

€

13,30

€

13,30000

€

19,76

€

19,76000

€

9,22

€

9,22000

€

17,13
17,13000

€
€

8,98

€

8,98000

€

4,88

€

4,88000

€

5,86

€

K166CC03

K166CC04

K168CC01

K168CC02

K213SG02

K215CC04

K215CC21

K216CC01

u

u

u

u

m2

m

m2

m2

€

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir estructura
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
Altres conceptes
Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
Altres conceptes
Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou
la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Enderroc de cornisa existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica
o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paret de bloc de formigó existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes

€
P-502

29,28000

€

3,90

€

P-503

K216CC03

K216CC04

m2

u

Enderroc d'envà existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o
manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Formació d'obertura en biga de fusta per a pas de les instal·lacions.
Sense descomposició

P-504

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex
Altres conceptes

0,97200
2,92800

€
€

Canalització de desguas per a font amb tu de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm i dau
de recobriment de formigó de 45x45 cm

8,95

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

P-493

m3

Data: 11/12/18

3,30750

P-505

K2183501

K218SG03

m2

m

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Repicat de coronament de muret de bloc existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Altres conceptes

€
P-506

K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
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P-507

P-508

P-509

K219CC22

K219SG04

K21ACC06

m2

m

u
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Altres conceptes

5,86000

€

Enderroc de solera i paviment existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes

14,43

€

14,43000

€

6,43

€

6,43000

€

22,07

€

22,07000

€

13,16

€

13,16000

€

19,35

€

19,35000

€

25,49

€

25,49000

€

12,43

€

Enderroc d'esglaó, amb compressor, mitjans manuals i mecànics S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de finestra amb vidre existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
P-522

P-523

P-524
P-510

P-511

P-512

P-513

P-514

P-515

P-516

P-517

P-518

P-519

P-520

P-521

K21ACC07

K21ACC08

K21ACC09

K21BCC10

K21BCC11

K21BCC18

K21D3362

K21DCC16

K21GCC13

K21GCC14

K21GCC15

K21H1641

u

u

u

m

u

u

m

u

u

u

u

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de porta exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de finestra amb porticons exterior existent, amb mitjans manuals
i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de reixa metàl·lica de simple torsió existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Desmuntatge de reixa i ancoratges exterior existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Desmuntatge de lona i ancoratges existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb
solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de la xarxa de sanejament de l'edifici existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de tota la instal·lació elèctrica, tubs, cables, accessoris, mecanismes, caixes,
quadres i elements existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica
o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de tota la instal·lació de il·luminació i enllumenat d'emergència existent, amb
mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Arrencada de tota la instal·lació de comunicació i dades existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec

Data: 11/12/18

P-525

P-526

P-527

K21HCC06

K21JB111

K21JCC12

K21JD111

K21JL04A

K21ZCC20

u

Desmuntatge de pal i instal·lacions aeries existents de telèfon i enllumenat pista. S'inlcou
l'enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Altres conceptes

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Arrencada de tota la instal·lació de distribució d'aigua, tubs, accessoris i aixetes existents,
amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor.
Altres conceptes

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

u

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les
xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Altres conceptes

m

Tall en mur de bloc de formigó, per a poder enderrocar edifici.
Altres conceptes

Pàg.:

72

76,72000

€

212,86

€

212,86000

€

13,80

€

13,80000

€

464,38

€

464,38000

€

15,24

€

15,24000

€

44,88

€

44,88000

€

7,03
7,03000

€
€

20,26

€

12,43000

€

16,90

€

16,90000

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,13098

€

105,73

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,46250

€

105,73000

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,05914
19,60738

€
€

4,05

€

13,73

€

4,05000

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,13098

€

423,67

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,46250

€

B0A31000

kg

Clau acer

423,67000

€

Altres conceptes

0,05914
13,07738

€
€

599,68

€

Sense descomposició

10.301,39
10.301,39000

€
€

3.499,74

€

3.499,74000

€

599,68000

€

437,21

€

437,21000

€

408,70

€

408,70000

€

76,72

€

P-528

K4C91510

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i
tauló

Altres conceptes
P-529

P-530

P-531

K4C9CC19

PASEGSAL

PPAUXN01

m2

Pa

PA

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur de bloc amb puntal metàl·lic i tauló, fins a
creació de contraforts i talús.

Seguretat i Salut

Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleta i altres industrials per a l'execució de
les instalacions, s'inclouen retalls, forats i regates en forjats i tancaments verticals i qualsevol
treball necessari per la instal.lació, fixació i muntatge dels diferents elements de les
instal.lacions de veu i dades, sanejament, aigua sanitària, parallamps, control contra intrusió,
detecció i extinció d'incendis, electricitat, enllumenat, comunicacions, climatització i ventilació
i la retirada de runa i material sobrant després de realitzar aquests treballs. S'inclou la
determinació prèvia de la situació de les armadures en qualsevol forat realitzat en elements
estrucutrals de l'edifici.
Sense descomposició
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Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

01

Treballs previs i enderrocs

Titol 4

01

Enderrocs

Pàg.:

1 K216CC01

m2

Enderroc de paret de bloc de formigó existent, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor. (P - 501)

19,76

126,170

2.493,12

2 K215CC21

m2

Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb
paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 500)

13,30

124,550

1.656,52

3 K216CC03

m2

Enderroc d'envà existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor. (P - 502)

9,22

123,200

1.135,90

4 K215CC04

m

Enderroc de cornisa existent, amb mitjans manuals i mecànics.
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor. (P 499)

8,85

23,500

207,98

5 K219CC22

m2

Enderroc de solera i paviment existents, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor. (P - 507)

14,43

117,500

1.695,53

Arrencada de full i bastiment de finestra amb vidre existent, amb
mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual
sobre camió o contenidor. (P - 509)

22,07

Arrencada de full i bastiment de porta interior existent, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 510)

13,16

6 K21ACC06

7 K21ACC07

u

u

6,000

131,60

u

Arrencada de full i bastiment de porta exterior existent, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 511)

19,35

3,000

58,05

9 K21ACC09

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb porticons exterior
existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega
mecànica o manual sobre camió o contenidor. (P - 512)

25,49

6,000

152,94

Arrencada de reixa metàl·lica de simple torsió existent, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 513)

12,43

m

58,000

u

Desmuntatge de reixa i ancoratges exterior existent, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 514)

16,90

5,000

84,50

12 K21JCC12

u

Arrencada de tota la instal·lació de distribució d'aigua, tubs, accessoris
i aixetes existents, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor. (P - 524)

464,38

1,000

464,38

13 K21JD111

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 525)

15,24

3,000

45,72

14 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 523)

13,80

3,000

41,40

15 K21JL04A

u

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat > 200 l, accessoris i
desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament (P - 526)

44,88

1,000

44,88

16 K21GCC13

u

Arrencada de tota la instal·lació elèctrica, tubs, cables, accessoris,
mecanismes, caixes, quadres i elements existents, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 518)

599,68

1,000

599,68

Arrencada de tota la instal·lació de il·luminació i enllumenat
d'emergència existent, amb mitjans manuals i mecànics. S'inclou la
càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor. (P - 519)

437,21

u

u

Arrencada de tota la instal·lació de comunicació i dades existent, amb
mitjans manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual
sobre camió o contenidor. (P - 520)

408,70

1,000

408,70

19 K21DCC16

u

Enderroc de la xarxa de sanejament de l'edifici existent, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 517)

423,67

1,000

423,67

20 K21BCC18

u

Desmuntatge de lona i ancoratges existents, amb mitjans manuals i
mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o
contenidor. (P - 515)

105,73

1,000

105,73

21 K4C9CC19

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de mur de bloc amb puntal
metàl·lic i tauló, fins a creació de contraforts i talús. (P - 529)

13,73

86,950

1.193,82

22 K21ZCC20

m

Tall en mur de bloc de formigó, per a poder enderrocar edifici. (P - 527)

7,03

8,000

56,24

23 K21D3362

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 516)

4,05

25,000

101,25

24 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 504)

8,98

5,000

44,90

25 K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 506)

5,86

1,000

5,86

26 K4C91510

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5
m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 528)

20,26

1,000

20,26

Titol 4

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

01

Treballs previs i enderrocs

Titol 4

03

Cales de localització de serveis

437,21

EUR

12.463,20

1 K168CC01

u

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(P - 496)

53,91

1,000

53,91

2 K168CC02

u

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir
instal·lació existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(P - 497)

71,11

1,000

71,11

3 K166CC03

u

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a
descobrir instal·lació existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat
posterior. (P - 494)

88,30

1,000

88,30

4 K166CC04

u

Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a
descobrir estructura existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat
posterior. (P - 495)

101,78

1,000

101,78

TOTAL

Titol 4

01.00.01.03

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

02

Moviment de terres

1 E222CC03

1,000

01.00.01.01

720,94

11 K21BCC11

17 K21GCC14

2

132,42

8 K21ACC08

10 K21BCC10

Pàg.:

18 K21GCC15

TOTAL
10,000

Data: 11/12/18

1

m3

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per
fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació,
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats
i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

315,10

8,73

127,077

1.109,38

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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Data: 11/12/18

Pàg.:

3

Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. (P - 15)
m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)

3,22

200,000

644,00

3 E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(P - 17)

1,13

500,000

565,00

4 1D5A1240

m

Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m
d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix,
per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre
125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per
a drenatge, i càrrega de terres (P - 4)

72,72

31,000

2.254,32

Titol 3

01.00.02
01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

03

Estructura

Titol 4

01

Fonaments i contenció de terres

1 CPI001

2 CPI080

U

m

Pàg.:

4

3 CPI200

m

Escapçat de piló de formigó armat, de 45 cm de diàmetre, mitjançant
picat del formigó del cap del piló que no reuneix les característiques
mecàniques necessàries, amb compressor amb martell pneumàtic.
Inclús neteja i càrrega mecànica de la runa procedent de l'escapçat
sobre camió o contenidor.
Inclou: Escapçada. Doblegat d'armadures. Neteja i càrrega mecànica
de la runa procedent de l'escapçat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 11)

44,64

28,500

1.272,24

4 E3F5CC01

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot per a formació d'encep. Inclús p/p de
compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. (P - 38)

88,61

31,492

2.790,51

5 E3FBCC01

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en encep. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i
doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte. (P - 39)

1,15

2.541,594

2.922,83

6 E385CC02

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb des de camió per a formació de biga entre sabates.
Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. (P - 33)

76,19

85,134

6.486,36

7 E38BCC02

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús p/p de filferro de
lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte. (P - 34)

1,20

7.287,186

8.744,62

8 E3FDCC07

m2

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps, bigues de trava i
murets. (P - 40)

21,38

324,440

6.936,53

9 E3C5CC03

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba per a formació de llosa de fonamentació.
Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. (P - 35)

86,56

87,192

7.547,34

10 E3CBCC03

kg

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració i muntatge de la ferralla en llosa de fonamentació. Inclús p/p
de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura. Subjecció de l'armadura.

1,22

5.211,497

6.358,03

4.572,70

Obra

Data: 11/12/18
teòric corresponent al diàmetre nominal de l'estaca. (P - 10)

2 E2213422

TOTAL

PRESSUPOST

Desplaçament, muntatge, desmuntatge i retirada de l'obra d'equip
complet de perforació, per a la realització de pilons barrinat i
formigonat per tub central de barrina, CPI-8, a una distància de fins a
50 km. Inclús p/p de desplaçament del personal especialitzat.
Inclou: Transport a l'obra. Muntatge de l'equip. Desmuntatge de
l'equip. Retirada de l'equip>.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 9)

4.969,25

Formació de piló de fonamentació de formigó armat de 45 cm de
diàmetre, per a grup de pilons CPI-8 segons NTE-CPI. Executat per
barrinat de terres mitjançant sistema mecànic, sense entibació i
posterior formigonat continu en sec per bombament a través del fust
de l'útil de perforació del piló. Realitzat amb formigó HA-25/F/12/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió a bomba estacionària, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 7,5
kg/m. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, separadors, i transport, instal·lació, muntatge i
desmuntatge d'equip mecànic.
Inclou: Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots. Barrinat de
terres. Extracció de la barrina simultàniament amb la posta en obra del
formigó. Col·locació de l'armadura en el formigó fresc. Neteja i retirada
de sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en un metre per la
formació del bulb.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud, presa en el terreny
abans de formigonar, de l'estaca realment executada segons
especificacions de Projecte, des de la punta fins a la cara inferior de
l'encep, sense incloure l'excés de formigó consumit sobre el volum

46,25

1,000

279,500

4.969,25

12.926,88

EUR

EUR
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PRESSUPOST

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte. (P - 36)
11 E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 37)

26,37

5,000

131,85

12 E325CC04

m3

Subministrament de formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb bomba per a formació de mur de contenció H<3 m.
Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. (P - 31)

87,35

25,959

2.267,52

Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració i muntatge de la ferralla en mur de contenció H<3 m. Inclús
p/p de filferro de lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura
executada segons especificacions de Projecte. (P - 32)

1,26

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a
dues cares amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 18 usos,
per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i
superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de
passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid
desencofrant replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i
segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de
passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m². (P - 327)

31,74

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a
dues cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb
panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús p/p de col·locació de passamurs per a pas
dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid desencofrant
replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i segellat dels
junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Col·locació de
passamurs per a pas dels tensors. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m². (P - 328)

25,30

Subministrament de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb bomba, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació

10,77

13 E32BCC04

14 EHM011A

15 EHM011B

16 E3Z1CC05

kg

m²

m²

m2

TOTAL

110,890

133,990

124,100

4.283,47

m2

Titol 4

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

03

Estructura

Titol 4

03

Estructura d'acer

6

48,98

1,000

48,98

75.932,57

1 E44ZCC01

u

Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN
10025 S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i gruix 10 mm, amb 4
perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i 55 cm de longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot
p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant del
trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa,
soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadures i reparació
en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 49)

22,13

9,000

199,17

2 E44ZCC02

u

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR
en perfil pla,formada per una placa de 350x350 mm i gruix 12 mm i
altra de 300x300 i gruix 10mm (segons detall), i muntatge sobre 4
perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i
65 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície suport,
trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació
d'una protecció anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls,
platines, peces especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 50)

57,80

18,000

1.040,40

3 E44ZCC03

u

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR
en perfil pla,formada per una placa de 300x400 mm i gruix 12 mm i
altra de 250x350 i gruix 10mm (segons detall), i muntatge sobre 4
perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i
65 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície suport,
trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre el formigó

57,10

8,000

456,80

3.389,95

EUR

Encofrat per enceps i bigues de trava amb tauler fenòlic, per a deixar
el formigó vist (P - 30)
01.00.03.01

3.519,65

1.336,56

Pàg.:

prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronación i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. (P - 41)
17 E31DCC06

3.399,582

Data: 11/12/18

EUR
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endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació
d'una protecció anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls,
platines, peces especials, despunts i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 51)
4 EAS010

5 EAV010

6 EHX005

kg

kg

m²

PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:

8

Inclou: Replanteig. Muntatge de les xapes. Apuntalament, si fos
necessari. Fixació de les xapes i resolució dels suports. Col·locació
d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la superfície d'acabat. Curat del
formigó. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m². (P - 320)

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per pilars, mitjançant unions soldades.
Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau
SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de cantells, soldadures, talls,
peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques,
escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per
raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de
preparació de superfícies i emprimació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 135)

1,87

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions
soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en
grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30
microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se
soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la
soldadura. Inclús p/p de preparació de vores, soldadures, talls, peces
especials, despunts i reparació en obra de quants desperfectes
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el
mateix grau de preparació de superfícies i emprimació.
Inclos perforació per ancoratge (segons detall).
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 136)

1,78

Formació de llosa mixta de 12 cm de cantell, amb xapa col·laborant
d'acer galvanitzat amb forma xapa grecada, de 1,00 mm d'espessor,
60 mm d'altura de perfil i 220 mm d'intereix, i formigó armat realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia total de 6,2 kg/m²; i malla electrosoldada ME
15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de rematades
perimetrals i de volades, realitzats a força de peces angulars de xapa
d'acer galvanitzat; formació de buits i reforços addicionals; fixacions de
les xapes i rematades; apuntalament en les zones on sigui necessari
segons dades del fabricant, i agent filmogen per enduriment de
formigons i morters. Tot això donat suport sobre estructura metàl·lica
no inclosa en aquest preu.

43,41

5.454,576

2.404,181

7 E7D6CC04

m2

Formació de protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica,
mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc
classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació
amb perlita o vermiculita, fins a formar un gruix mínim de 20 mm i
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic.
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs de projecció. Projecció mecànica del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura. (P
- 103)

11,99

138,986

1.666,44

8 E7D6CC05

m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura. (P
- 104)

45,68

90,575

4.137,47

9 E7D6CC06

m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2500 µm
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura. (P
- 105)

74,96

48,411

3.628,89

10 E4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 54)

29,08

1,350

39,26

10.200,06

4.279,44

TOTAL
23,000

Titol 4

01.00.03.03

26.646,36

998,43
Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

03

Estructura

Titol 4

04

Estructura de fusta

1 E433CC01

EUR

m3

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció
constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de longitud, per

1.183,12

14,998

17.744,43

EUR
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aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i
UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon
amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de
l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per al seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i
reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les
bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de l'aplomat i
dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars
o quadrades, i la longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per a aquelles peces que no tinguin
escairades rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els
acords. Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte. (P - 44)
2 E433CC02

3 E43SCC03

m3

m2

PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:

10

taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos. Col·locació de la banda
desolidaritzadora. Preparació dels panells per a la seva descàrrega.
Col·locació i fixació provisional dels planells. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Fixació definitiva dels panells. Resolució de
trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats. Es
consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la descàrrega del panell,
per mitjà d'eslingues. (P - 47)
4 K216CC04

TOTAL

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció
constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per
aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i
UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon
amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de
l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per al seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i
reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les
bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de l'aplomat i
dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i
la longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per a aquelles peces que no tinguin
escairades rectangulars o quadrades, incloent en la longitud els
acords. Es consideren inclosos tots els elements integrants de
l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte. (P - 45)

1.398,83

Subministrament i muntatge de forjat de panell contralaminat de fusta
(CLT) de superfície mitjana major de 6 m², de 180 mm d'espessor,
format per set capes de taules de fusta, encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i
disposició transversal de les taules en les capes exteriors, acabat
superficial qualitat vista per a habitatges en la cara inferior, de fusta
d'avet roig (Picea abies), classe de servei 1 i 2, segons UNE-EN
1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica
0,13 W/(mK), densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua 20, contingut d'humitat a
l'entrega del 12% (+/- 2%), classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat
paral·lel de 12500 N/mm², amb tractament superficial hidrofugant,
transparent; desolidarització amb banda resilient de cautxú EPDM
extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada, fijada con grapas;
reforç de junts entre panells, mitjançant panells encadellats per al seu
correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap ample,
d'acer zincat amb revestiment de crom i segellat interior amb cinta
adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de
polièster; resolució de trobades, mitjançant segellat exterior amb cinta
autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb
armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia
aplicació d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense
dissolvents; fixació de panells amb cargols de cap rodó, d'acer
galvanitzat. Inclús talls, entalles per al seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en

137,42

27,012

477,190

37.785,20

u
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1 E7A24M0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 98)

1,56

413,150

644,51

2 E7C29451

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense
adherir (P - 101)

7,47

413,150

3.086,23

3 E5Z2CC06

m2

Execució de solera inclinada de formada per tauler d'encenalls
orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons
UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0,, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre llates de fusta de pi de diferents alçades per crear
les pendents, col·locades cada 30 cm. (P - 73)

30,04

413,150

12.411,03

4 E776CC03

m2

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix,
2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la
intempèrie, col·locada sense adherir. S'inclou la part proporcional de
tractament de punts singulars, trobades amb paraments verticals,
racons i cantonades. (P - 95)

23,47

492,850

11.567,19

5 E511CC05

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 8 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 68)

5,90

413,150

2.437,59

6 E43QCC07

m

Ampit de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
NP 3, col·locat clavat sobre forjat pe retorn de teles. (P - 46)

117,58

167,000

19.635,86

7 E8J9CC09

m

Coronament de mur de xapa d'acer galvanitzat.MBC-Z275 de 1,5mm ,
lacada al forn de 200º amb color RAL a escollir, col·locat amb fixacions
mecàniques. Segons plànols de detall. (P - 123)

37,08

147,000

5.450,76

8 E5ZDW24H

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat (P - 74)

17,84

147,000

2.622,48

9 E7B451J0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 99)

2,72

826,300

2.247,54

10 E5ZFCC11

u

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida de 90x90 mm2, i
375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització (P - 75)

37,89

6,000

227,34

65.575,45

EUR

Formació d'obertura en biga de fusta per a pas de les instal·lacions. (P
- 503)

EUR
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11 E5ZHADP4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 78)

41,11

7,000

287,77

12 E776CC12

m

Banda de membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm
de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent
a la intempèrie, col·locada com a separador de parets de bloc de
formigó. (P - 96)

19,32

23,800

459,82

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
per a protecció de ampit i voladís de coberta de fusta laminada,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. S'inclou la barrera de
vapor i separadora. (P - 79)

33,26

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre aules
formada per: Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat. (P - 162)

815,28

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta sobre sala
polivalent i despatxos formada per: Cable d'acer inoxidable 316, de 10
mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals d'acer
inoxidable amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i
als elements de suport intermig (separació < 15 m) d'acer inoxidable,
fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat. (P
- 163)

1.328,05

Formació de filada amb dues peces bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de
ciment pòrtland amb filler calcari, col·locada i arrebossada amb morter
de ciment 1:6 per a la cara interior (P - 69)

13,30

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització
(P - 76)

13,27

13 E5ZJCC13

14 EB71COB01

15 EB71COB02

16 E51ZCC01

17 E5ZFQS00

TOTAL

m

u

u

m

u
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1.298,70

6 E9U21AAD

m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 133)

8,16

28,000

228,48

7 E9362866

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm,
abocat amb bomba (P - 128)

20,10

45,000

904,50

8 EB71COB03

u

Subministrament i col·locació de linia de vida en coberta formada per:
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals d'acer inoxidable amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta
per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements
protector, segons UNE_EN 795/A1 i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 i tesat. (P - 164)

672,76

1,000

672,76

9 E5ZFCC11

u

Gàrgola d'acer galvanitzat i lacat amb tub de sortida de 90x90 mm2, i
375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització (P - 75)

37,89

1,000

37,89

10 E5ZFQS00

u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització
(P - 76)

13,27

1,000

13,27

11 E545UCC04

u

Formació de coberta acústica amb panell nervat de 80 mm de gruix, de
dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior
perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 17,5
kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre estructura d'acer galvanitzat de secció 60
x 80 x 3 mm segons plànol, acabat pintat. S'inclou part proporcional de
remats amb xapa d'acer prelacada segons plànols de detall. (P - 70)

1.095,48

1,000

1.095,48

12 E5ZH5DJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 77)

39,99

1,000

39,99

13,27

16,86

45,000

758,70

2 E7C29451

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense
adherir (P - 101)

7,47

45,000

336,15

Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix,
2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la
intempèrie, col·locada sense adherir. S'inclou la part proporcional de
tractament de punts singulars, trobades amb paraments verticals,
racons i cantonades. (P - 95)

23,47

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 99)

2,72

m2

45,000

13,30

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de
densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 71)

4 E7B451J0

28,86

1.328,05

65.010,80

73,000

90,000

12

Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid,
de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior (P - 129)

815,28

m2

m2

Pàg.:

m2

1.762,78

1 E5Z15M20

3 E776CC03

Data: 11/12/18

5 E9C32324
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1 E618562N

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 83)

30,66

265,170

8.130,11

2 E618452N

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 81)

26,43

32,540

860,03

3 E618CC02

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 12 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x120x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 85)

24,54

101,050

2.479,77

4 E692CC03

m2

Gelosia formada per peces de bloc foradat de morter ciment tumbats,
de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locació amb morter mixt amb
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc 1:1:7. (P 93)

57,53

47,300

2.721,17

5 E61ZCC15

u

Ancoratge tipus GEOANC o equivalent d'acer inoxidable, format per a
dues peces on la peça en forma de omega va cargolada als pilars

11,51

100,000

1.151,00

1.713,31

244,80

EUR

7.344,03

EUR
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metàl·lics per a subjecció i estabillització de la façana. (P - 88)
6 E6185M6N

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 84)

30,66

161,240

4.943,62

7 E6184L6N

m2

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 82)

26,43

66,590

1.759,97

8 E6183K1N

m2

Paret divisòria per a revestir de 13 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x130x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 80)

21,26

23,500

499,61

9 E4E765EF

m

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment
1:3 (P - 57)

12,89

18,200

234,60

10 E4E754EF

m

Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 400x200x150 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment
1:3 (P - 56)

11,67

1,000

11,67

11 E4E865EF

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de
cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3 (P - 59)

11,86

196,400

2.329,30

12 E4E854EF

m

Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de
cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3 (P - 58)

10,63

1,000

10,63

13 E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 60)

1,10

349,524

384,48

14 E4EZ72C4

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment (P - 61)

111,70

8,584

958,83

15 E4BP1110

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 53)

8,11

173,200

1.404,65

16 E618CC05

m

Formació de pilar dins de paret, armant i massissant peces de bloc de
morter de ciment foradat llis, de cara vista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8. (P - 86)

39,02

89,200

3.480,58

17 E618CC07

m

Folrat de pilar metàl·lic amb peces de bloc de morter de ciment foradat
llis, de cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
tallades. Col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:8. (P - 87)

35,99

58,800

2.116,21

18 E4Z23FA1

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 150 mm d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm
de secció i platina transversal de 5,5x2 mm de secció, col·locada amb
el mateix morter de la paret (P - 67)

3,26

789,515

2.573,82

19 E4Z23AA1

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 100 mm d'amplària, amb platina longitudinal de 6x2 mm
de secció i platina transversal de 5,5x2 mm de secció, col·locada amb
el mateix morter de la paret (P - 66)

3,08

488,966

1.506,02

20 E66ECC06

m2

Mampara envà cec model ST-300 serie TREBE o equivalent. de
2400/3000 mm d'alçada, modulació horitzontal de 500/1000 mm,
capacitat d'absorció en alçada +-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm,
classificació al foc B-2-d0, amb llana de roca interior amb una reducció
sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en
RAL 9006, qualitat Steel Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats
per a passos elèctrics i posicionament per a suports verticals cada
50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble

123,90

119,410

14.794,90

EUR

Data: 11/12/18
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cremallera longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al fixat
ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al clipat de panells i
vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica
superior per a absorbir diferencies en altura de fins a 150mm. Provista
de ferramentes metàl·liques (Grapa horitzontal) per a subjeció dels
suports horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm
de gruix en totes les zones de recolzament de panells o perfils. Els
panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0)
revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb
resines melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea
N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a
prova de cops. Els panells forman una càmera interior de 62 mm, que
permet
varies
instal·lacions.
Desmontables
completa
i
independentment de tots els components. Els panells van subjectat a
l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció en
tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes
vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant
una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta. (P 90)
21 E66ECC07

m2

Mampara envà cec amb panell interior perforat acústic tècnic model
ST-300 serie TREBE o equivalent. de 2400/3000 mm d'alçada,
modulació horitzontal de 500/1000 mm, capacitat d'absorció en alçada
+-24 mm, gruix de l'envà de 100 mm, classificació al foc B-2-d0, amb
llana de roca interior amb una reducció sonora de 46 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en
RAL 9006, qualitat Steel Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats
per a passos elèctrics i posicionament per a suports verticals cada
50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble
cremallera longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al fixat
ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al clipat de panells i
vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica
superior per a absorbir diferencies en altura de fins a 150mm. Provista
de ferramentes metàl·liques (Grapa horitzontal) per a subjeció dels
suports horitzontals a l'estructura vertical.
L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm
de gruix en totes les zones de recolzament de panells o perfils. Els
panells de 19 mm d'aglomerat de particules de fusta (D-s1-d0)
revestits per ambdues cares per paper decoratiu impregnat amb
resines melaminitzades, responent a requisits de la Norma Europea
N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en PVC de 2 mm a
prova de cops. Els panells forman una càmera interior de 62 mm, que
permet
varies
instal·lacions.
Desmontables
completa
i
independentment de tots els components. Els panells van subjectat a
l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció en
tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes
vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant
una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta. (P 91)

123,90

29,920

3.707,09

22 E66ECC08

m2

Mampara envà de dos vidres continus model ST-200 serie TREBE o
equivalent, de 2400/3000 mm d'alçada, capacitat d'absorció en alçada
+-16 mm, gruix de l'envà de 100 mm, amb doble vidre 5+5 mm amb
index de reducció sonora de 42 dB, format per:
Estructura d'acer galvanizat composada de:
Guia d'anclatge a sostre i paviment en acer galvanitzat prelacat en
RAL 9006, qualitat Steel Grade (B-02) de 27x58mm, amb mecanitzats
per a passos elèctrics i posicionament per a suports verticals cada
50mm. Estructura vertical i horitzontal en qualitat Steel Grade (B-02)
de 58x20mm amb mecanitzats per a passos elèctrics i doble
cremallera longitudinal cada 32mm segons Norma DIN per al fixat
ràpid de les ferramentes metàl·liques (Grapes) per al clipat de panells i
vidres emmarcats. L'estructura vertical està composada per nivellador
telescòpic inferior amb nivellació de 60mm i allargadera telescòpica
superior per a absorbir diferencies en altura de fins a 150mm.

181,50

1,000

181,50

EUR
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L'estructura va recoberta amb una cinta d'escuma de polietilè de 2mm
de gruix en totes les zones de recolzament de panells o perfils. Sobre
aquesta estructura es munten perfils d'alumini anoditzat mate de
19x100mm amb
doble obertura per al muntatge de vidres i sobre el paviment un perfil
guia de 19x100mm. Ambdos perfils inclouen un sistema de pestanya
de fixació ràpida per a les gomes de subjeció dels vidres laminars de
seguritat 5+5mm. També inclou un sistema de nivellació amb suports
calibrats per a un perfecte anivellat dels vidres laminars. La unió
vertical dels vidres laminars de seguritat 5+5 mm amb cantell polit, es
realitza per mitjà cinta adhesiva transparent de 1,5x6 mm creant una
unió ràpida i neta dels mateixos. Desmontables completa i
independentment de tots els components. Disseny denominat
Mampara lineal. (P - 92)
23 E652CC10

m2

Envà de plaques de ciment reforçat amb malla de fibra de vidre,
resistent a la humitat tipus KNAUF AQUAPANEL INDOOR o
equivalent, format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus AQUAPANEL o equivalent a cada cara de 12,5 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 89)

107,03

7,200

m

Formació de llinda de planxa d'acer soldada en forma de L d'1 mm de
gruix, , col·locada amb fixacions mecàniques, i segellat sobre forjat de
fusta. (P - 126)

26,36

27,000

711,72

25 E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 106)

5,55

10,400

57,72

Titol 4

01.00.04.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

04

Arquitectura

Titol 4

03

Aïllaments i impermeabilitzacions

57.779,62

1 E7C9R8I4EA97 m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,765 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft ref. 58538 de la serie Edificació Tècnica de
ROCKWOOL , col·locada amb fixacions mecàniques (P - 102)

14,58

327,110

4.769,26

2 E7882202

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 97)

9,00

78,000

702,00

3 E7743281

m2

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 160 g/m2,
amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament (P - 94)

14,45

104,000

1.502,80

TOTAL

Titol 4

01.00.04.03

Obra

01

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

04

Arquitectura

Titol 4

04

Paviments

1 E7BC37B0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 100)

2,56

470,000

1.203,20
EUR
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m3

Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de
25 cm, com a màxim (P - 16)

17,69

179,000

3.166,51

3 E7A24M0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 98)

1,56

470,000

733,20

4 E5Z1CC02

m2

Formació de solera aïllada amb formigó lleuger d'argila expandida de
densitat 500 a 600 kg/m3, de 18 cm de gruix mitjà (P - 72)

27,05

470,000

12.713,50

5 E9DCCC01

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) (P - 130)

49,29

454,500

22.402,31

6 E9U381CY

m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 134)

10,58

123,600

1.307,69

7 E9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en
superfície o encastat en paviments laminats (P - 132)

216,70

7,940

1.720,60

8 E9J17100

m2

Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color
natural, col·locat sense adherir (P - 131)

23,69

7,940

188,10

9 E8K4CC02

m

Escopidor per a paret de 30 cm, amb peça de pedra nacional acabat
tall de fleix de 3 cm de gruix, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 125)

34,32

43,000

1.475,76

TOTAL

Titol 4

01.00.04.04

Obra

01

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

04

Arquitectura

Titol 4

05

Fusteria interior i exterior

Titol 5

01

Fusteria d'alumini

44.910,87

Pressupost 1262-16

1 EAF7CC10

u

F1. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR
70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
4320 X 800 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes segons
plànol de detall de fusteries.S'inclou mecanismes per obertura amb
barra allargadora i doble compàs per quan s'obren les fusteries. (P 145)

588,00

3,000

1.764,00

2 EAF7CC02

u

F2. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries
oscil·lobatents/fixa d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb
sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4360 X 2200 mm. amb la distribució i unitats
de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. (P - 137)

2.322,00

3,000

6.966,00

3 EAF7CC03

u

F3. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries
batents/fixes/oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir per la DF,
amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 4260 X 2960 mm. amb la distribució i unitats
de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou doble
compàs per quan s'obren les fusteries. (P - 138)

2.097,00

1,000

2.097,00

4 EAF7CC04

u

F4. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries
oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema
CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 4360 X 1400 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou
mecanismes per obertura amb barra allargadora i doble compàs per
quan s'obren les fusteries. (P - 139)

1.628,10

3,000

4.884,30

5 EAF7CC13

u

F4'. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries
oscil·lobatents d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema
CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 3000 X 1400 mm. amb la distribució i unitats de

1.074,00

1,000

1.074,00

6.974,06

Pressupost 1262-16

Data: 11/12/18

2 E225AR70

770,62

24 E8L9CC09
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finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou
mecanismes per obertura amb barra allargadora i doble compàs per
quan s'obren les fusteries. (P - 146)
6 EAF7CC05

u

F5. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes i
oscil·lobatents/praticables d'alumini lacat color a escollir per la DF,
amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de
dimensions aproximades 7930X 1960 mm. amb la distribució i unitats
de finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou doble
compàs per quan s'obren les fusteries. (P - 140)

4.104,50

1,000

4.104,50

7 EAF7CC06

u

F6 i F8. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR
70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
2030 X 2220 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt de tiradors de tub
d'acer inoxidable, pany i sistema de barra antipànic. (P - 141)

1.232,00

2,000

2.464,00

8 EAF7CC07

u

F7. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR
70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
6285 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries.S'inclou conjunt de tiradors de tub
d'acer inoxidable, pany per a clau mestrejada, mecanisme retenedor.
(P - 142)

1.854,74

1,000

9 EAF7CC09

u

F9. Subministrament i col·locació de conjunt de fusteries fixes
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR
70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
4360 X 2200 mm. amb la distribució i unitats de finestres/portes
segons plànol de detall de fusteries. (P - 144)

1.285,00

10 EAF7CC08

u

F9'. Subministrament i col·locació de fusteria fixes i oscil·lobatent
d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR
70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions aproximades
4360 X 2200 mm. amb la distribució segons plànol de detall de
fusteries. (P - 143)

11 EAF7CC14

u

12 EAF7CC15

u

PRESSUPOST
Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

04

Arquitectura

Titol 4

05

Fusteria interior i exterior

Titol 5

02

Fusteria de fusta

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o
equivalent, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent de cares llises
de 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment
metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta col·locada. (P - 153)

618,00

2,000

1.236,00

1.854,74

2 EATACC02

u

Porta acústica tipus block cega model SITAB-400 serie TREBE o
equivalent, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF acabat amb estratificat, de 50 mm de gruix, amb
un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), de dues fulles batents de cares
llises de 180 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta col·locada. (P - 154)

1.097,25

3,000

3.291,75

1,000

1.285,00

3 EATACC03

u

864,15

7,000

6.049,05

1.595,62

1,000

1.595,62

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie
TREBE o equivalent, d'una fulla batent de vidre, de 90 cm d'amplària i
220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de
cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres trempats de 5 mm. (P 155)

4 EATACC09

u

1.732,50

1,000

1.732,50

F10. Subministrament i col·locació de porta praticable de doble fulla i
fixe superior d'alumini lacat color a escollir per la DF, amb sistema
CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o EQUIVALENT, de dimensions
aproximades 2030 X 4480 mm. amb la distribució i unitats de
finestres/portes segons plànol de detall de fusteries. S'inclou conjunt
de tiradors de tub d'acer inoxidable, pany i sistema de barra antipànic.
(P - 147)

1.910,96

1,000

1.910,96

Porta acústica de doble de vidre emmarcat model SITAB-420 serie
TREBE o equivalent, de dues fulles batents de vidre, de 200 cm
d'amplària i 220 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment metàl·lic amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau, maneta col·locada. S'inclou el vidres
trempats de 5 mm. (P - 156)

5 EAQE7178

u

234,36

1,000

234,36

F11. Subministrament i col·locació de fixes d'alumini lacat color a
escollir per la DF, amb sistema CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o
EQUIVALENT, de dimensions aproximades 2030 X 4480 mm. amb la
distribució i unitats de finestres/portes segons plànol de detall de
fusteries. (P - 148)

1.441,56

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita,
de preu alt (P - 149)

6 EAU1CC10

m2

Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32
kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana
mineral de roca, acabat exterior amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF acabat amb estratificat,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany. (P 157)

433,75

9,900

4.294,13

7 EAQFCC06

u

Subministrament i muntatge de porta corredissa, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un
gruix de bastiment de 10 cm, acabat HPL color a escollir per a la DF,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de tiradors, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa
petita. S'inclou el folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, i guies. (P - 150)

403,86

2,000

807,72

1,000

1.441,56

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda i ampit) tipus
ENMARC-625-2,5/SCPL de HOTPINT o equivalent construit a base de
xapa galv.2,5mm MBC-Z275 i lacada poliester al forn de 200º amb el
RAL color a escollir per a la DF amb un desenvolupament max. de 625
mm -col.locat amb fixacions mecàniques i segellat. (P - 127)

74,36

156,300

11.622,47

14 E44ZCC12

m

Tapat perfil metàl·lic amb xapa d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, reomplert de l'espai amb aïllament de feltre de llana mineral
de roca, i posterior pintat amb pintura ignifuga, per a poder fixar les
fusteries. (P - 52)

92,66

7,200

667,15

15 E83P0V20

m2

Revestiment de parament vertical amb panell multicapa de 4 mm de
gruix ALUCOBOND o equivalent, amb dues làmines d'alumini lacat de
0,5 mm de gruix, adherides a nucli de polietilè. (P - 109)

101,45

77,200

7.831,94

16 EE6R1A00

m2

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini d'1
mm de gruix, acabat llis (P - 211)

55,89

1,000

55,89
TOTAL

Obra

18

u

m

Titol 5

Pàg.:
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13 E8MACC11
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TOTAL

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt, col·locada (P - 151)

299,67

1,000

299,67

2 EASA82R2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu alt, col·locada (P - 152)

664,27

1,000

664,27

Titol 5

01.00.04.05.03

Obra

01

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

04

Arquitectura

Titol 4

06

Serralleria

963,94

2 EAY1CC03

u

u

S1. Formació d'armari per escomeses de buit aproximat d'obra de 5 m
d'amplada i 3 m d'alçada, amb 5 portes sobre estructura d'acer pintat.
Les portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i tindran les
perforacions requerides per companyies, així com els panys
reglamentaris. La divisió interior serà segons indicacions de
companyies, arrebossades i amb el fons de l'armari reomplert amb
graves. Les portes tindran 3 frontisses, i la xapa superior fixe serà
també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la formació del sostre de
l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte. (P - 158)

2.472,69

S2. Formació de tancament amb portes per a instal·lació ACS i solar
de buit aproximat d'obra de 2,75 m d'amplada i 2,20 m d'alçada. Les
portes seran de xapa d'acer galvanitzat i pintat i tindran les
perforacions requerides per la DF, així com els panys reglamentaris i
aniran fixades a l'estructura d'acer pintat. La parets d'obra s'acabaran
arrebossades. Les portes tindran 3 frontisses, i la xapa superior fixe
serà també d'acer galvanitzat i pintat. S'inclou la formació del sostre de
l'armari i la seva impermeabilització. Partida totalment acabada i
detallada segons plànols de projecte. (P - 160)

1.744,89

1,000

1,000

2.472,69
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07

Envidrament

1 EC1G47A6

S4. Formació d'armari per quadre elèctric de buit aproximat d'obra de
1.1 m d'amplada i 2,2 m d'alçada, amb 2 portes metàl·liques d'acer
galvanitzat i pintat EI245-C2. La divisió interior serà segons indicacions
de la DF, arrebossades i amb el fons de l'armari també arrebossat.
S'inclou la formació del sostre de l'armari i la seva impermeabilització.
Partida totalment acabada i detallada segons plànols de projecte. (P 159)

1.351,59

1,000

1.351,59

4 EAY1CC04

u

S3. Formació d'armari per centraleta d'incendis de buit aproximat
d'obra de 0,7 m d'amplada i 2,2 m d'alçada, amb 1 porta metàl·lica
d'acer galvanitzat i pintat. Partida totalment acabada i detallada segons
plànols de projecte. (P - 161)

233,59

1,000

233,59

Escala retractil ajustable en alçada. Escala que queda amagada en el
forjat i es baixa. Fabricada en alumini anoditzada, de dimensions del
calaix d'escala recollida 52 X 110 cm, amplada d'esglaons de 9 cm,
distancia entre esglaons 28 cm, i mida recollida 75 cm. Per alçada des
des 250 cm a 306 cm. Model S 3300 de Tecrostar o equivalent .
S'inclouen les subjeccions i el fixat de la mateixa, així com la formació
del pas en el forjat superior i el marc perimetral per a que quedi
tancada l'escala. (P - 411)

1.136,00

Formació ràfec per tancament de lames. Composat per perfil HEB120
soldat a pilars interiors d'acer, subestructura d'acer soldada al perfil,
per subjectar la base feta amb tauler de fibres OSB i folrat amb planxa
d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix. Els elements
d'acer es pintaran amb una capa de imprimació i dues d'esmalt

191,85

6 E4475CC05

m

m2

20

1.136,00

1.918,50

EUR

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 2
butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent
de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 168)

120,99

142,150

01.00.04.07
01
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Falsos sostres

17.198,73

17.198,73

Pressupost 1262-16

1 E844K182

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions
a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada
0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 114)

41,46

12,000

497,52

2 E844C2M3

m2

Cel ras acústic continu no registrable de plaques 1998X1188 mm
Cleaneo de Knauf o equivalent de guix laminat amb perforació circular
ordenada rectilinea 8/18R d'un 15,5 % de perforació, de 12,5 de gruix i
classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654,
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Tots els materials tindran
una classificació mínima de B-s1,d0 respecte comportament al foc. (P
- 113)

54,79

52,815

2.893,73

Titol 4

01.00.04.08

Obra
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01

Enrajolats

1 E8251345
10,000

8.857,26

Pressupost 1262-16

Obra

TOTAL

1,000

Titol 4

1.744,89

u

u

Pàg.:

01.00.04.06

Pressupost 1262-16

3 EAY1CC02

5 EQN2CC01

Titol 4

Obra

TOTAL

1 EAY1CC01

Data: 11/12/18
d'acabat. Partida totalment acabada segons plànols de detall. (P - 48)

1 EASA81P2

TOTAL

PRESSUPOST

m2

3.391,25

Pressupost 1262-16

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 107)

20,79

66,960

1.392,10

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 5
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Data: 11/12/18

Pàg.:
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PRESSUPOST

2 E431CC04

3 E83QCC06

4 E83ZCC07

5 E83ZCC09

6 E865CC05

7 E865CC06

u

Pressupost 1262-16

u

m2

m

m

m2

m2

L1. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de
6 cm de gruix, de 22 cm d'amplària i 3 m de llargària com a màxim,
separades 19,6 cm col·locades amb fixacions sobre estructura d'acer
galvanitzat formada per tubs 80X60X3 mm ancorada a paret amb
platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a l'estructura.
Tots els elements de l'estructura es galvanitzaran en calent. Peça
col·locada i acabada segons plànols de detall. (P - 42)

86,42

L2. Tancament format per lames de fusta de Pi tractada en autoclau de
6 cm de gruix, de 22 cm d'amplària i 2 m de llargària com a màxim,
llargària com a màxim, separades 19,6 cm col·locades amb fixacions
sobre estructura d'acer galvanitzat per tubs 80X60X3 mm ancorada a
paret amb platines i peces de subjecció superior i inferior soldades a
l'estructura. Tots els elements de l'estructura es galvanitzaran en
calent. Peça col·locada i acabada segons plànols de detall. (P - 43)

61,62

Subministrament i col·locació en vertical de perfil arquitectònic
ATENEA (5.202.44) de Europerfil o equivalent, en 0,7 mm. de gruix,
perfilat en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de
Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos
fitxes tècniques del fabricant), fixat directament a subestructura
existent, amb separació entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE. Col·locació incloent
juntes de estanquitat de polietilè conformada amb secció del perfil per
trobaments amb remats d’acabat. Fixació autotaladrant, i elements
auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
(P - 110)

55,12

Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa,
cantonades, coronacions, etc) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en acer
galvanitzat i Pre-lacat amb revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en
color a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN
10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat segons
disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG. (P - 111)

26,00

Subministrament i col·locació de remats de forats (portes, finestres,
etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en acer galvanitzat i Pre-lacat
amb revestiment Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lat segons disseny
en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG. (P - 112)

32,00

Revestiment tècnic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent, per
parament vertical, amb panells de 19 mm d'aglomerat de particules de
fusta (D-s1-d0) revestits per ambdues cares per paper decoratiu
impregnat amb resines melaminitzades, responent a requisits de la
Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb cantell en
PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells van subjectat a l'estructura
amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció en tres
dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes
vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant
una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.
S'inclouen els remats, fixacions i talls dels panells per a deixar la
partida totalment acabada segons plànols de detall. (P - 115)

84,79

Revestiment tècnic i acústic SITAB ST-300 de OFIMATIC o equivalent,
per parament vertical, amb panells de 19 mm d'aglomerat de particules
de fusta (D-s1-d0) amb perforacions, revestits per ambdues cares per
paper decoratiu impregnat amb resines melaminitzades, responent a

106,74

91,000

14,640

48,200

5,000

2.156,70

42,030
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25,19

15,000
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377,85

21.144,61

Pressupost 1262-16

1 E8989240

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P 117)

4,34

264,250

1.146,85

2 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 118)

5,11

52,815

269,88

3 E8A8AA50

m2

Tractament de protecció superficial de parament horitzontal de fusta
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 122)

5,19

470,000

2.439,30

4 E8A8AA30

m2

Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb
lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida,
acabat mat, aplicat en dues capes (P - 121)

4,55

200,700

913,19

5 E8A82E23

m2

Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2
capes d'acabat , amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0 (P - 120)

7,70

470,000

3.619,00

6 E8A81E23

m2

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís ignífug amb 2
capes d'acabat , amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0 (P - 119)

7,70

200,700

1.545,39

806,96

1.253,20

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament
al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 2 plaques tipus estàndard
(A) de 12,5 mm de gruix cada una (P - 108)

Obra

160,00
TOTAL

47,640

m2

7.864,22
TOTAL

35,000

Pàg.:

requisits de la Norma Europea N14322. amb les bores perimetrals amb
cantell en PVC de 2 mm a prova de cops. Els panells van subjectat a
l'estructura amb grapes de clipat que proporcionen una subjeció en
tres dimensions, permetent un muntatge i desmuntatge frontal quantes
vegades sigui necessari, sense perdre la seva posició inicial, deixant
una separació de 8 mm. Disseny denominat de Perfilería oculta.
S'inclouen els remats, fixacions i talls dels panells així com vel acúsitc,
per a deixar la partida totalment acabada segons plànols de detall. (P
- 116)

1.392,10

8 E83EEJBA

1 E431CC03

Data: 11/12/18

4.039,40
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Xarxa de sanejament
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01

Aigües brutes

1 ED116171

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 174)

18,87

55,000

1.037,85

2 ED115271

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 170)

16,29

26,000

423,54

3 ED115371

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 171)

17,64

5,000

88,20

4.486,28

EUR

9.933,61

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts
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Data: 11/12/18

Pàg.:

23

4 ED115571

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 172)

20,96

35,000

733,60

5 ED115771

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 173)

30,70

7,000

214,90

6 ED7K3311

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 194)

26,98

37,000

998,26

7 ED7K3332

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 195)

54,40

17,000

924,80

8 ED7K3342

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 196)

72,40

13,000

941,20

9 ED7K3352

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 197)

99,00

9,000

891,00

10 ED515HVM

u

Bonera sifònica de 100x100 mm de costat amb sortida vertical de 100
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 188)

35,67

1,000

35,67

11 ED351630

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 183)

125,04

1,000

125,04

12 FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 450)

64,94

1,000

64,94

13 ED353565

u

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 184)

148,09

1,000

148,09

Bastiment i tapa de registre per a pericó de 60x60 cm provista de junta
estanca de neopré, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat superficial
antilliscant, amb cargols de fixació, tipus CAI-TR-01 60x60 de la firma
CAINOX o equivalent, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 455)

157,79

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 182)

63,45

14 FDKZX60I

15 ED351430

u

u

1,000

190,35

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 453)

61,61

3,000

184,83

17 ED35UT01

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 38x38x80 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 187)

74,37

1,000

74,37

Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat
amb morter (P - 452)

337,13

u

1,000

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 180)

262,13

1,000

262,13

20 ED15UT01

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 179)

192,14

1,000

192,14

21 ED11UT01

m

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret
massissa segons norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes,
etc), de DN 75 mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre. (P
- 175)

36,76

2,000

73,52

EUR

24

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret
massissa segons norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes,
etc), de DN 40 mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre. (P
- 176)

22,14

2,000

44,28

23 ED11UT03

m

Sifó realitzat insitu amb peces especials de tub de polipropilè de paret
massissa segons norma UNE-EN 1451-1 (colzes a 45ª, trams rectes,
etc), de DN 32 mm,connectat a ramal col.lector del mateix diàmetre. (P
- 177)

21,54

4,000

86,16

24 ED7FT350

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular,
segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix (P - 190)

37,85

1,000

37,85

25 ED7FT450

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular,
segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix (P - 191)

46,12

1,000

46,12

26 ED7FT550

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular,
segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix (P - 192)

60,02

1,000

60,02

27 ED7FT650

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular,
segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix (P - 193)

105,03

1,000

105,03

28 ED354985

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 185)

345,68

1,000

345,68

29 EDDZ9DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 198)

153,86

1,000

153,86

Titol 5

01.00.05.01.01

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

01

Xarxa de sanejament

Titol 5

02

Aigües pluvials

8.978,35

1 ED7K3311

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 194)

26,98

66,000

1.780,68

2 ED7K3332

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 195)

54,40

30,000

1.632,00

3 ED7K3342

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 196)

72,40

10,000

724,00

4 ED7K3352

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 197)

99,00

9,000

891,00

337,13

19 ED15UT02

Pàg.:

m

TOTAL

3,000

Data: 11/12/18

22 ED11UT02

157,79

16 FDKZHBB4

18 FDKZA480
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5 ED15N711

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 178)

31,29

38,500

1.204,67

6 ED351355

u

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 181)

89,11

8,000

712,88

7 ED351630

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 183)

125,04

2,000

250,08

8 FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 450)

64,94

2,000

129,88

9 ED15UT01

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 179)

192,14

1,000

192,14

10 ED15UT02

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 180)

262,13

1,000

262,13

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 189)

93,43

11 ED5H89A8

TOTAL

m

Titol 5

11,000

01.00.05.01.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

01

Xarxa de sanejament

Titol 5

03

Connexió aparells sanitaris

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 338)

15,69

2,000

31,38

2 EJ33B16F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 339)

23,68

2,000

47,36

3 EJ3814F6

u

Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 50 mm, roscat a sifó de llautó.
(P - 340)

22,96

4,000

91,84

4 EJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre
40 mm, connectat a petita xarxa d'evacuació (P - 341)

23,07

4,000

92,28

Titol 5

01.00.05.01.03

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

03

Climatització i ventilació

Titol 5

01

Equips climatització i ventilació edifici

1 EED5020T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, de 56,0 kW nominals de potència
en refrigeració i 63,0 kW en calefacció, amb ventiladors axials,
compresssors tecnologia inverter i refrigerant R410a, tipus RXYQ20T
de la firma DAIKIN o equivalent. Totalment instal·lada. s'inclou

1,000

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a
sistema de cabal variable de refrigerant, bomba de calor, de 2,8 kw de
potència nominal en refrigeració i 3,2 kw en calefacció, control per
cable. model FXLQ25P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de
desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves. (P - 218)

1.291,84

3,000

3.875,52

3 EEDECS32

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a
sistema de cabal variable de refrigerant, bomba de calor, de 3,6 kw de
potència nominal en refrigeració i 4,0 kw en calefacció, control per
cable. model FXLQ32P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de
desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves. (P - 219)

1.355,84

1,000

1.355,84

4 EEDECS50

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a
sistema de cabal variable de refrigerant, bomba de calor, de 5,6 kw de
potència nominal en refrigeració i 6,3 kw en calefacció, control per
cable. model FXLQ50P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de
desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves. (P - 220)

1.448,83

1,000

1.448,83

5 EEDECS63

U

Unitat interior tipus split per a muntatge a terra amb envolvent per a
sistema de cabal variable de refrigerant, bomba de calor, de 7,1 kw de
potència nominal en refrigeració i 8,0 kw en calefacció, control per
cable. model FXLQ63P de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de
desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves. (P - 221)

1.581,44

5,000

7.907,20

6 EED5Y08T

u

Unitat exterior de bomba de calor per a equips de cabal variable de
refrigerant per a sistemes de 2 tubs, amb calefacció continuadurant els
desescarches, de 22,5 kW nominals de potència en refrigeració i 25,0
kW en calefacció, amb ventiladors axials, compresssors tecnologia
inverter i refrigerant R410a, tipus RYYQ08T de la firma DAIKIN o
equivalent.
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada
en marxa, regulació i proves i la tarjeta de selecció del model fred/calor
model BRP2A81. Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 217)

5.875,37

1,000

5.875,37

7 EED5100A

u

Unitat exterior de sistema partit (1x1) bomba de calor marca Daikin,
model ERQ100AV1, tipus DC Inverter, amb compressor scroll, per a
instal.lacions amb unitats de tractament d'aire (UTA). Cal kit de vàlvula
d'expansió marca Daikin, mod. EKEXV, i caixa de control marca
Daikin, mod. EKEQDCB o EKEQFCB, per a connexió de la unitat
exterior ERQ amb la bateria d'expansió directa del climatitzador.
Capacitat nominal refrigeració / calefacció 11.200 / 12.500 W, consum
en refrigeració / calefacció 2.810 / 2.740 W (eficiència energètica
´´A´´), i nivell sonor nominal 50 dBA. Dimensions (AlxAnxPr)
1.345x900x320 mm, pes 120 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T.
Incorpora bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net de Daikin) a caixa de control. Connexions
canonada frigorífica Liq.3 / 8 ´´i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu
especial del bescanviador de calor. Rang de funcionament en
refrigeració des dels -5 fins a 46 º CBS, i en calefacció des de -20 fins
a 15,5 º CBH de temperatura exterior. Longitud màxima de canonada
fins kit EKEXV de 50 metres, i des kit EKEXV fins UTA de 5 metres.
Cabal d'aire nominal refrigeració / calefacció 6.360 / 6.120 m3 / h, amb
adreça de descàrrega horitzontal. Utilitza refrigerant ecològic
R410A.Totalmente instal · lada. S'inclou el muntatge suspès, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves. (P - 215)

1.878,40

1,000

1.878,40

8 EEG4E5D6

u

Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de
paret, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica i de 7,5

2.511,75

1,000

2.511,75

13.440,82

EUR
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U

262,86

13.440,82

Pàg.:

2 EEDECS25

8.807,19

u

Data: 11/12/18
muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves. (P 214)

1.027,73

1 EJ331151

TOTAL
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kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb
1 compressor scroll i fluid frigoríficR410a, model AQSG71C de la firma
'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interior
FAQ71C i unitat exterior RZQSG71L3V1,S'inclou tot el petit material
de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.
(P - 225)
9 EEDEH040

U

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent d'idèntiques
característiques, sèrie PROFESSIONAL, model 800x1240construïda
amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de 42 mm de gruix,
amb xapa exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal
de 4.800 m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i
dimensions: 610x920 mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de
2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48)
mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE11000/1.9/A1080B1080/A2RNDSR,
tipus Enthalpy o Velocidad variable, diàmetre 1000mm, Eficiència del
85%, amb un consum del motor de 0,4 kW. Amb un cabal de 1670
m3/h i una potència a l'hivern de 15 kW i de 10 kW a l'estiu. Pèrdua de
càrrega de 48 Pa a la impulsió i altretorn.
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 26 Pa. D'alumini i
dimensions: 310x920 mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1022A2403094025EO109,
amb geometria P22 de 3 fileres, amb frame galvanitzat, de tubs de
coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5 mm,
amb connexió de 16 mm i un circuit, per a una potència sensible de
15,9 kW i una capacitat total de 24,1 kW. Per a un cabal de 4800 m3/h,
a una velocitat de pas de l'aire de 2,36 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de
2,28 m/s, classe F9 de fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x290)
mm, amb pèrdues de càrrega de 119-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material
composite, Pèrdua càrrega externa 350 Pa, Pressió càrrega interna
491 Pa, Pressió estàtica total 841 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal
4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2672 rpm (2970 rpm),
eficiència (EN327) 67,2%, potència elèctrica d'alimentació 1,82 kW,
Class Power o PMREF (EN13053) P1 o 2,48 kW, SFPv Class o SFPv
(EN13053) SFP3 o 1121 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de
2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de
2,28 m/s, classe M6 de fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48)
mm, amb pèrdues de càrrega de 106-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR35C-ZID.DC.CR, tipus EC, material
composite, Pèrdua càrrega externa 350 Pa, Pressió càrrega interna
208 Pa, Pressió estàtica total 588 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal
4800 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2449 rpm (2970 rpm),
eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació 1,31 kW,
Class Power o PMREF (EN13053) P1 o 1,69 kW, SFPv Class o SFPv
(EN13053) SFP2 o 900 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de
2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la
temperatura de retorn.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 7 Pa. D'alumini i
dimensions: 610x920 mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb
barrera contra la humitat, amb actuadors motoritzats modulants de 24
V per a comportes d'impulsió, pressostats diferencials de 50-500Pa i
minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de
condensats SS304 per a la bateria de fred i calor, transductors de
cabal d'aire i/o pressió de siemens per als ventiladors d'impulsió i
retorn, control panell de retorn amb sondes de temepratura a la
impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat
(quadre, proteccions, vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic
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punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan amb
motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire o
pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.
(P - 222)
10 EEDEH041
12.327,35

1,000

12.327,35

EUR

U

Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN - equivalent d'idèntiques
característiques, sèrie PROFESSIONAL, model 680x920construïda
amb perfileria d'alumini i panells tipus sandvitx de SP45 , amb xapa
exterior prepintada i xapa interior en aluzinc. Per a un cabal de 2.300
m3/h.
Amb:
Comporta d'impulsió: Amb pèrdua de càrrega de 6 Pa. D'alumini i
dimensions: 510x600 mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Filtre d'impulsió. Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de
2,18 m/s, classe M6 de fibra de vidre de dimensions 1x(508x610x48)
mm, amb pèrdues de càrrega de 102-200Pa amb el filtre net-brut.
Recuperador rotatiu: Codi AVBE10700/1.4/A0780B0780/A2RNDSR,
tipus Enthalpy - Velocidad variable, diàmetre 700mm, Eficiència del
76,8%, amb un consum del motor de 0,4 kW. Amb un cabal de 2300
m3/h i una potència a l'hivern de 18 kW i de 11 kW a l'estiu. Pèrdua de
càrrega de 231 Pa a la impulsió i al retorn.
Secció buida d'impuslió de 500 mm.
Bateria de fred/calor DX impulsió: Model 1025A1901062025EO102,
amb geometria P22 de 1 filera, amb frame galvanitzat, de tubs de
coure dem 0,35 mm de gruix, amb aletes d'alumini separades 2,5 mm,
amb connexió de 12 mm i un circuit, per a una potència sensible de 1,6
kW i una capacitat total de 3,4 kW. Per a un cabal de 2300 m3/h, a una
velocitat de pas de l'aire de 2,17 m/s. Amb fluid portador R410A.
Filtre d'impulsió: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de
2,18 m/s, classe F9 de fibra de vidre de dimensions 1x(508x610x290)
mm, amb pèrdues de càrrega de 113-300Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Impulsió: Model GR31C-ZID.DC.CR, tipus EC, material
composite, Pèrdua càrrega externa 250 Pa, Pressió càrrega interna
605 Pa, Pressió estàtica total 855 Pa, Pressió dinàmica 75 Pa, Cabal
2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2604 rpm (3640 rpm),
eficiència (EN327) 59,8%, potència elèctrica d'alimentació 0,94 kW,
Class Power - PMREF (EN13053) P1 - 1,32 kW, SFPv Class - SFPv
(EN13053) SFP3 - 1224 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de
2,5 kW i 3,2 A, trifàsic.
Filtre de retorn: Amb muntatge slide, amb velocitat de pas d'aire de
1,82 m/s, classe M6 de fibra de vidre de dimensions 2x(508x610x48)
mm, amb pèrdues de càrrega de 85-200Pa amb el filtre net-brut.
Ventilador Retorn: Model GR28C-6ID.BD.CR, tipus EC, material
composite, Pèrdua càrrega externa 250 Pa, Pressió càrrega interna
378 Pa, Pressió estàtica total 628 Pa, Pressió dinàmica 42 Pa, Cabal
2300 m3/h, Velocitat de rotació (màxima) 2781 rpm (2960 rpm),
eficiència (EN327) 64,4%, potència elèctrica d'alimentació 0,66 kW,
Class Power - PMREF (EN13053) P1 - 0,99 kW, SFPv Class - SFPv
(EN13053) SFP2 - 946 W/(m³/s). Dades del motor: eficiència IE4, de
20,78 kW i 2,8 A, trifàsic.
Control Panel de retorn: Tipus Light control amb ajust de la
temperatura d'impulsió.
Secció buida de retorn de 300 mm de longitud.
Comporta de retorn: Amb pèrdua de càrrega de 5 Pa. D'alumini i
dimensions: 610x600 mmm, muntada internament. Parell de 4Nm.
Amb sostre per a intemperie, pallet per a contenidor, bossa amb
barrera contra la humitat, amb actuadors motoritzats ON-OFF de 24 V
per a comportes d'impulsió i retorn, pressostats diferencials de
50-500Pa i minihelic 0-500 Pa per a filtres d'impulsió i retorn, safata de
condensats SS304 per a la bateria de fred i calor, transductors de
cabal d'aire i/o pressió de siemens per als ventiladors d'impulsió i
retorn, control panell de retorn amb sondes de temepratura a la
impulsió, al retorn i exterior, amb BacNet per a POL639, amb vàlvula
d'expansió EKEQFCBA i controlador EKEXV200.
S'inclou tot el control totalment integrat i cablejata l'interior de la unitat
(quadre, proteccions, vàlvules d'expansió, sensors, etc) amb un únic
punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors plug fan amb
motor clase EC (clase eficiencia IE4) i control per a cabal d'aire -

10.603,48

1,000

10.603,48

EUR
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pressió constant.
Totalment instal.lat, connectat i provat a la coberta de l'edifici.
(P - 223)
TOTAL

Titol 5

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

03

Climatització i ventilació

Titol 5

02

Distribució hidràulica

1 EEZG4001

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M20T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P
- 239)

118,83

4,000

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M29T9 o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(P - 240)

144,42

2,000

288,84

3 EEZG4003

u

Kit de ramificació de refrigerant per a R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P
- 241)

178,02

3,000

534,06

4 EF5B24B2

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P 252)

5,92

56,100

332,11

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P 246)

5,48

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P 247)

7,05

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P 248)

7,79

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P 249)

16,83

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P 250)

19,26

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
(P - 251)

24,64

6 EF5A52B2

7 EF5A62B2

8 EF5A73B2

9 EF5A83B2

10 EF5AA3B2

11 EFQ3381K

m

m

m

m

m

m

Aïllament tèrmic
transporten fluids
diàmetre exterior
resistència a la

d'escuma elastomèrica per a canonades que
a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat

30

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 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 259)

4,02

97,900

393,56

13 EFQ33A4K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 260)

5,25

41,800

219,45

14 EFQ33A5K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 261)

5,46

86,900

474,47

15 EFQ33C6K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 263)

6,31

11,000

69,41

16 EFQ33C7K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 264)

6,35

5,500

34,93

17 EFQ33C9K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 265)

7,09

22,000

155,98

18 EEZG4000

Kg

Càrrega d'instal.lació amb gas refrigerant tipus r-410a (P - 238)

10,76

25,000

269,00

19 EG2DCGF7

m

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 291)

24,81

140,000

3.473,40

475,32

u

m

Pàg.:

12 EFQ3383K

61.224,56

2 EEZG4002

5 EF5A42B2

Data: 11/12/18
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 258)

01.00.05.03.01

Obra

PRESSUPOST

97,900

41,800

536,49

294,69
TOTAL

3,71

86,900

11,000

5,500

22,000

56,100

676,95
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01
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00
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05
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Titol 4

03

Climatització i ventilació

Titol 5

03

Conducció d'aire

9.269,93

185,13

1 EEK1X012

u

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables
paraleles a la dimensió menor, amb regulador de cabal model BMC/SD
de 4000x75 de 'MADEL' o similar d'iguals característiques. S'inclouen
els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material i accessoris
corresponents. (P - 227)

31,44

32,000

1.006,08

2 EEK1X013

u

Reixa d'acer galvanitzat per a conducte circular amb aletes orientables
paraleles a la dimensió menor, amb regulador de cabal model BMC/SD
de 700x75 de 'MADEL' o similar d'iguals característiques. S'inclouen
els treballs de connexió al conducte, i tot el petit material i accessoris
corresponents. (P - 228)

47,89

6,000

287,34

3 EEK1R100

u

Reixeta d'impulsió i extracció de doble deflexió amb aletes orientables
individualment, d'alumini anoditzat color blanc, de 200x200 mm, amb
comportes de regulació de cabal tipus CTM-AN+SP+CM(S) de la firma
MADEL o equivalent, s'inclou el plènum de xapa galvanitzada amb
embocadura circular per a connexió a conducte. Totalment instal·lada
(P - 226)

29,36

7,000

205,52

105,93

542,08

208,13

EUR

EUR
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4 EE52Q23A

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 210)

30,09

28,000

842,52

5 EE42QJ56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 207)

58,45

5,000

292,25

6 EE42Q856

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 202)

19,05

57,000

1.085,85

7 EE42Q956

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 203)

32,84

21,000

689,64

8 EE42QC56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 205)

35,24

5,000

176,20

9 EE42QE56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 206)

38,33

20,000

766,60

10 EE42QB56

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 204)

48,55

12,000

582,60

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment i amb aïllament tèrmic
interior adherit realitzat amb planxa d'escuma elastomèrica per a
aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000. Totalment
instal.lat (P - 208)

114,29

11 EE42QT01

TOTAL

m
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Regulació i control

1 EED5U001

30,000

U

PRESSUPOST
7 EEV3UTG1

TOTAL

u

Titol 5

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

03

Climatització i ventilació

Titol 5

05

Ventilació sanitaris i magatzems

1,000

3.142,56

160,14

10,000

1.601,40

29,79

10,000

297,90

2 EEDEUX01

U

Unitat de control remot per cable model BRC1E53A de la firma
'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, connectada a unitat interior
i posada en servei. (P - 224)

3 EEV42002

u

Instal·lació elèctrica de punt de control. (P - 236)

4 EG151412

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció normal, muntada superficialment (P - 271)

7,70

15,000

115,50

5 EG31UJ01

M

Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció
2x1,5 mm2, apantallat i col.locat en tub (P - 292)

2,82

150,000

423,00

6 EG22H715

m

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 283)

1,49

150,000

223,50

EUR

235,68

1,000

32
235,68

6.039,54

1 EEM3X113

u

Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals
d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega lliure, amb comporta
antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent.
totalment instal.lat, connectat i provat (P - 229)

85,39

4,000

341,56

2 EEP31135

u

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 230)

58,14

4,000

232,56

3 EE42R312

m

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials (P - 209)

13,44

30,000

403,20

4 EG32UT01

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, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 301)

1,11

60,000

66,60

5 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 272)

12,22

4,000

48,88

9.363,30

3.142,56

Display local gràfic de control de les temperatures dels locals de
dimensions de 297x420 mm (A3), d'acord amb l'establert al Reial
Decret 1826/2009, de 27 de novembre. Amb pantalla LCD
retroiluminada, amb indicació de la temperatures màximes i mínimes
establertes al Decret i la temperatura real del local. S'nclou el cable de
connexió al lloc central de dades, les canalitzacions i tot el petit
material de connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i
provat. (P - 234)

Pàg.:

01.00.05.03.04

3.428,70

Sistema de gestió centralitzada intelligentTouchManager mod.
CM601A51 per a controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o
equivalent d'idèntiques característiques. Pantalla tàctil amb plànols de
la instal·lació. Servidor web inclòs de sèrie. Programació horària
setmanal/anual.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per
la direcció facultativa de l'obra i la propietat, connectada i provada.
(P - 216)

Data: 11/12/18

TOTAL

Titol 5
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01

Electricitat

Sub sub capítol

01

Quadres elèctrics

1.092,80

1 EGB1UT01

u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 40 kVAr de potència
reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada
superficialment (P - 315)

971,45

1,000

971,45

2 EG11UA16

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles
tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09,
muntada superficialment (P - 266)

154,37

1,000

154,37

3 EG51XT10

u

Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de
55 kW segons normes particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip
necessari: bases, fusibles, interruptor control potencia, transformadors,

1.499,81

1,000

1.499,81

EUR
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33

comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament, mòdem per a
telegestió, etc. Totalment instal.lada, connectada i provada (P - 306)
4 1G1ZX0QG

5 1G1ZX0CL

6 1G1ZX010

7 EG134803

TOTAL

u

u

u

u

QG - quadre general amb tots els dispositius de protecció,
comandament i senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric del
quadre, tots de la firma 'SChneider'. S'inclou sistema de commutació
automàtica. Amb els analitzadors de xarxa tipus CVM indicats a
l'esquema, amb transformadors eficients tipus MC, fusibles i altres
elemnts de connexió, muntat dins 2 armari metàl.lics de 595x1830x250
mm tipus 'PRISMA' de la firma 'SCHNEIDER' o similar d'iguals
caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de
conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures
ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 8)

10.022,87

QCL - quadre climatització amb tots els dispositius de protecció,
comandament i senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric del
quadre, muntat dins 1 armari metàl.lic de 595x1530x250 mm amb
porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes,
rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius,
neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 7)

4.604,69

QC - quadre per a l'aula de cuina amb tots els dispositius de protecció,
comandament i senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric del
quadre, muntat dins 1 armari metàl.lics de 2 dues fileres de 22 mòduls
per a muntatge superficial, amb sortides connectades a bornes,
rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius,
neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 5)

971,98

QCE - Quadre electric de comandament i control de l'enllumenat, amb
tots els elements de proteccio i control dels calibres indicats en
l'esquema electric unifilar, tot muntat en 1 armari metal.lic amb porta
transparent, tipus 'Cofret G' de la firma 'merlin guerin' o equivalent
d'iguals caracteristiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.
S'inclou tot el petit material auxiliar i accesoris per al muntatge i
connexio de quadres electrics. (P - 267)

Sub sub capítol
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Mecanismes

2 EG61UX14

u

m

1,000

1,000

489,12

1,000

Pàg.:

34

u

Caixa modular de PVC per a muntatge superficial, de color blanc, de
171x132x60 mm, apte per a 6 mecanismes modulars (3 mòduls
dobles), model SC300 CIMA de la firma SIMON o equivalent.
Totalment instal.lada. S'inclou la part proporcional d'accessoris de
connexió i muntatge. (P - 308)

27,01

23,000

621,23

4 EG63X002

U

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de
16 A 250 V per a instal.lació en caixa de mecanismes modular, model
S1/9 de la sèrie CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos,
color blanc. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou petit
material auxiliar de connexió i muntatge.
(P - 313)

21,41

23,000

492,43

5 EG63X003

U

Base amb doble endoll bipolar amb connexió a terra tipus schuko de
16 A 250 V per a instal.lació en caixa de mecanismes modular, model
S1/6 de la sèrie CIMA de SIMON o equivalent, amb pilot lluminos,
color vermell. Totalment instal.lat, connectat i provat. S'inclou petit
material auxiliar de connexió i muntatge.
(P - 314)

21,41

23,000

492,43

6 EG631152

u

Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V per a muntatge encastat i/o en superfície amb caixa, model LS990
de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color
blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar i/o de
superfície. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 312)

21,61

54,000

1.166,94

10.022,87

4.604,69

971,98

489,12

Data: 11/12/18

3 EG61X160

TOTAL
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Electricitat

Sub sub capítol

03

Conductors i canalitzacions

4.948,79

18.714,29

Eixugamans per aire calent amb polsador manual, fabricat amb
carcassa d'alumini antivandàlica , de potència 2600 W, cabal 280
m3/h, temportzador de 50 s i temperatura 61°C, model SL-2500 de la
firma 'S&P' o similar d'iguals caracterísitiques.Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 404)

136,40

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a centralització de
funcions en lloc de treball , de la sèrie Canal Cablomax K45 de la
marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques. Ref: TK01103/8 DE
LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA 'SIMON' O
EQUIVALENT. S'inclouen tots els accessoris, angles, tapes i petit
material. Totalment instal.lada, connectada i provada.

52,86

2,000

36,000

1 EG31UT01

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 293)

9,06

100,000

906,00

2 EG31UT02

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 294)

5,75

20,000

115,00

3 EG31UT03

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 295)

4,58

80,000

366,40

4 EG31UT04

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 296)

6,17

36,000

222,12

5 EG31UT05

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,, complint
amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 297)

2,82

75,000

211,50

6 EG31UT06

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al

4,54

25,000

113,50

272,80

1.902,96

(P - 307)

EUR
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foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 298)
7 EG31UT07

8 EG31UT08

m

m

23 EG151932

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 299)

2,64

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 300)

2,07

5,000

TOTAL

1.315,000

2.722,05

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, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 301)

1,11

4.830,000

5.361,30

10 EG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 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 (P - 285)

2,84

25,000

71,00

11 EG2DC8F7

m

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 289)

21,64

55,000

1.190,20

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i separador d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 290)

28,93

Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 endollada i muntat superficialment (P - 277)

3,97

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 278)

4,69

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 279)

5,96

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 281)

1,32

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 282)

1,49

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 284)

1,71

13 EG21H51J

14 EG21H71J

15 EG21H81J

16 EG22H511

17 EG22H711

18 EG22H811

m

m

m

m

m

m

m

12,000

560,000

340,000

240,000

150,000

100,000

Sub sub capítol

316,80

Pàg.:

19,92

5,000

01.00.05.04.01.03
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00
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Electricitat i il·luminació

Titol 5

01

Electricitat

Sub sub capítol

05

Xarxa de Terres

36
99,60

18.568,23

1 EGD2U0X2

U

Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua
sanitaria, safates metàl.liques de distribució de cablejat i tots aquells
elements metàl.lics situats en locals humits. S'inclou el cablejat, caixes
de connexio i petit material auxiliar de connexio i muntatge (P - 318)

508,25

1,000

508,25

2 EG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 304)

10,44

140,000

1.461,60

3 EGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 317)

23,99

6,000

143,94

4 EGD1000N

u

Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o similar a pilar,
piqueta o element metal.lic a connectar a terra (P - 316)

15,83

29,000

459,07

5 EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 319)

36,21

1,000

36,21

6 EG380502

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat
superficialment (P - 303)

4,03

90,000

362,70

1.594,60

1.370,80

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 273)

Capítol

347,16

2.223,20

Data: 11/12/18

Obra

TOTAL
230,000

u

13,20

9 EG32UT01

12 EG2DC8H7

PRESSUPOST

Sub sub capítol

01.00.05.04.01.05

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

04

Electricitat i il·luminació

Titol 5

02

Il·luminació

Sub sub capítol

01

Il·luminació Interior

2.971,77

223,50
1 EH25X0L1

u

Llumenera estanca per a làmpada LED, de 1,2 m de longitud, amb tub
LED T8 de 18 W, amb xassis de poliester reforçat, IP-65 model
'JDE-LED' de la firma 'J-DOS' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou la làmpada i l'equip i tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada. (P - 324)

46,22

10,000

462,20

2 EH25X015

u

Llumenera decorativa per a muntatge superficial amb òptica d'alumini
lacat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular
respectivament, per a làmpada LED amb una temperatura de color de
3000 K (color 83) i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'alumini extrusionat, grau de
protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W, model FIL+ TECH, amb
regulació DALI, ref. 47.81.10.3 o 47.81.10.0, d'acord amb necessitats i
preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud, de la firma
'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals.
S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada. (P - 323)

183,40

168,000

30.811,20

3 EHB1U006

U

Llumenera decorativa per a muntatge superficial en cel ras amb
làmpada LED de 16W, IP-42, muntada superficialment al sostre, model

160,77

6,000

964,62

171,00

19 EG161722

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 276)

23,32

20,000

466,40

20 EG161212

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 275)

7,49

10,000

74,90

21 EG152411

u

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 90x90 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada (P - 274)

12,59

15,000

188,85

22 EG241602

m

Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 29 i
muntat superficialment (P - 288)

5,69

35,000

199,15

EUR

EUR
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FIL + LED amb difusor de policarbonat opal de la firma 'LAMP' o
similar d'iguals caracteristiques, (referència 47.4148.0). Totalment
instal.lada. S'inclou la làmpada, l'equip, les tapes finals i la part
proporcional d'accesoris i petit material auxiliar de connexio i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada. (P - 326)
4 EH25X006

u

TOTAL

Llumenera decorativa asimètrica per a muntatge superficial, regulable
DALI, amb òptica d'alumini lacat i difusor de lamel·les d'alumini acabat
setinat o especular respectivament, per a làmpada LED amb una
temperatura de color de 3000 K (color 83) i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'alumini
extrusionat, grau de protecció IP 20, per a làmpada LED de 14W,
model FIL+ TECH ref. 147.81.20.3 o 147.81.20.0, d'acord amb
necessitats i preferències de la DF d'arquitectura, de 1 m de longitud,
de la firma 'LAMP' o similar. S'inclouen les làmpades, els equips i les
tapes finals. S'inclou tot el petit material de connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 322)

215,20

9,000

1.936,80

5 EH61X02N

u

Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a
làmpada LED amb autonomia superior a 1 hora, acumuladors de
Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 400 lm, i 60 m2
de cobertura, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o
similar d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat i
provat. S'inclou la làmpada i el petit material i accessoris de i connexió
i muntatge. (P - 325)

89,20

25,000

2.230,00

6 EG62XT01

u

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a
sostre amb angle de detecció de 360º a 8m de distància, referència
0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 311)

63,19

8,000

505,52

7 EG62X001

u

Mulltisensor amb detecció de moviment, lluminositat i control remot,
per a muntatge encastat en cel ras o en llumeneres, model helvar 312,
ref. HES312 de la firma 'HELVAR'
equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat,connectat, programat i provat. (P
- 310)

139,37

13,000

1.811,81

Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o
equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 309)

13,48

8 EG62UT01

TOTAL

u

Sub sub capítol

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

04

Electricitat i il·luminació

Titol 5

02

Il·luminació

Sub sub capítol

02

Il·luminació exterior

1 EH25EXT1

2 EG62XT01

u

u

26,000

01.00.05.04.02.01

Obra

PRESSUPOST
Sub sub capítol

195,09

Detector de moviment amb interruptor incorporat, per a muntatge a
sostre amb angle de detecció de 360º a 8m de distància, referència
0488 03 de la firma 'LEGRAND' o similar d'iguals característiques.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 311)

63,19

8,000

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

06

Contra incendis

Titol 5

01

Detecció d'incendis

1,000

1.623,91

u

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4
(KFP-A-LB) amb capacitat de 256 dispositius ampliable a 512, 128
zones ampliable a 256. Disposa de 4 sortides estàndard supervisades
pre-programades com sirenes, amb possibilitat de reprogramar i 4
sortides addicionals, 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2
supervisades. Incorpora 2 entrades configurables per monitorització i
control, port Ethernet TCP / IP per programació i manteniment remot.
LCD gràfic, 3 ports USB i 3 ports RS232. Ampliable amb targeta
auxiliar de 8 sortides (2 relés estàndard i 6 de col · lector obert), amb
targeta opcional (2010-2-NB) per connectar fins a 32 nodes / llaços en
xarxa supervisats. Possibilitat d'inserir targetes de leds de 20/40
zones. Sortida auxiliar de 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells
d'operador. Historial de fins 9999 esdeveniments en memòria. Precisa
de 2 bateries no incloses. Certificada norma EN54 parts 2 i 4, CE,
CPD, WEEE i RoHS. Pes: 7,4 Kg (sense bateries) Dimensions: 449,6
x171, 2x550mm. Model KFP-AF2-09 de la signatura 'KILSEN' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada,
configurada i provada (P - 350)

952,16

1,000

952,16

2 EM11UT01

u

Detector de fums òptic analògic per a instal·lació contra incendis
analògica, model KL731A de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals
característiques, s'inclou el sòcol KZ700 de la firma 'kilsen' o similar
d'iguals característiques segons norma UNE-EN 54-7, muntat
superficialment (P - 349)

50,44

18,000

907,92

3 EM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 352)

51,88

2,000

103,76

4 EM13UT02

u

Sirena d'alarma de policarbonat a 24 Vcc/10-50 mA per a exterior,
color vermell . 32 Tons. Potència acústica màxima de 117 dB. IP66.
Dimensions 166x166x149 mm. Temperatura de treball de -25 ºC a 70
ºC, model AS376 de la firma 'Kilsen' o similar d'iguals característiques,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior. (P 351)

148,55

1,000

148,55

5 EMDBU005

u

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P 366)

8,66

3,000

25,98

6 EMD6UT01

m

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc Color vermell.
Compleix norma UNE-50200, complint amb el Reglament de productes
de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1, . Marca: PLANA FABREGA ref: CAB017100 CABLE
RESIST FUEGO UNE-50200 o equivalent
(P - 364)

1,83

250,000

457,50

7 EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 278)

4,69

50,000

234,50

8 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 272)

12,22

30,000

366,60

63,19

EUR

38

1 EM12UT01

350,48

1.560,72

Pàg.:

01.00.05.04.02.02

Obra

39.072,63

Llumenera per a exteriors per a muntatge superficial amb cos fabricat
en extrusió d'alumini anoditzat mate i vidre templat pla serigrafiat, per
a làmpada LED de 19 W amb una temperatura de color de 3000 K , de
forma rectangular, grau de protecció IP 67, model BAAZ ref.
102.41.40.2, de la firma 'LAMP' o similar d'idèntiques característiques.
S'inclouen les làmpades, els equips i les tapes finals. S'inclou tot el
petit material de connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada. (P - 321)

Data: 11/12/18

EUR
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TOTAL
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Obra

01
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00

EDIFICACIÓ
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05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

06

Contra incendis

Titol 5

02

Extinció d'incendis

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 353)

46,59

4,000

186,36

2 EM31351K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 354)

120,20

2,000

240,40

3 EMDBU005

u

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P 366)

8,66

7,000

60,62

Titol 5

01.00.05.06.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

07

Aigua

Titol 5

01

Connexió de servei edifici

u

Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre
nomimal 1 ´´, de pressió nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla
d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió
roscada, autonetejant, connectat a la xarxa (P - 345)

322,22

1,000

322,22

2 EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 232)

16,25

1,000

16,25

3 EN312427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 367)

15,07

1,000

15,07

4 EN321667

u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 374)

75,00

4,000

300,00

5 EN8363E7

u

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C,
cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment (P - 376)

30,79

1,000

30,79

6 EJM12405

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 348)

88,24

1,000

88,24
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40

Distribució hidràulica

1 EJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de fins a d'3/4´´ (P - 337)

10,93

15,000

163,95

2 EN31UT01

u

Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total
amb un quart de volta, de llautó cromat i muntada en paret. Totalement
instal.lada connectada i provada.
(P - 373)

10,65

17,000

181,05

3 EF5263B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 242)

6,50

80,000

520,00

4 EF5283B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 243)

7,42

12,000

89,04

5 EF5293B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 244)

8,58

30,000

257,40

6 EF52A3B1

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 245)

10,25

30,000

307,50

7 EFQ3345K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 254)

3,31

62,000

205,22

8 EFQ3346K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 255)

3,39

12,000

40,68

9 EFQ3347K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 256)

3,44

14,000

48,16

10 EFQ3349K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 257)

3,84

30,000

115,20

11 EFQ33A5K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 261)

5,46

18,000

98,28

12 EFQ33A7K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 262)

5,51

16,000

88,16

13 EN314727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 368)

9,19

7,000

64,33

14 EN315727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 370)

10,42

3,000

31,26

15 EN316727

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 372)

14,58

2,000

29,16

487,38

1 EJ651113

TOTAL

02

Pàg.:

3.196,97

1 EM31261J

TOTAL

Data: 11/12/18
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41

Pack Inodor complert de porcellana esmaltada, de sortida vertical ref.
A34223700-A341231000-A801230004 de la serie ACCESS de ROCA
SANITARIO o equivalent, amb seient i tapa, de color blanc, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 330)

369,04

2,000

738,08

2 EJ13B713CC02 u

Lavabo mural de porcellana esmaltada ref. A327621000 de la serie
HALL de ROCA SANITARIO o equivalent , senzill, d'amplària 49,5 cm,
i 65 cm de llargada de color blanc, col·locat amb suports murals fixat
amb tacs químics. (P - 329)

275,78

2,000

551,56

3 EJ23CC03

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo PRESTO XT
ECO L o equivalent, de polsació antibloqueig, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de cos i polsador de llautó cromat,
peces interiors en materials resistents a la corrosió i incrustacions
calcàries, col·locat i connectat. (P - 334)

105,16

2,000

210,32

4 EJ1ACC04

u

Abocador de porcellana esmaltada GARDA de ROCA SANITARIO o
equivalent, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació. S'inclou reixa desaigua i joc de fixació. (P - 333)

187,49

1,000

187,49

5 EJ29CC05

u

Aixeta mescladora monocomandament VICTORIA de ROCA
SANITARIOS ref A5A7623C00 o equivalent, per a abocador amb
sortida giratoria, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, i
connectada. (P - 336)

189,59

1,000

189,59

6 EJ18CC00

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica model BERLIN
PLUS de ROCA SANITARIOS o equivalent ref A870B10400, de mides
46 X 46 x2 cm, encastada a taulell. (P - 331)

174,60

2,000

349,20

7 EJ18CC06

u

Aigüera de dues cubetes de planxa d'acer inoxidable amb una pica
model BERLIN de ROCA SANITARIOS o equivalent ref A870AA640 o
equivalent, de mides 70 X 46 x1,8 cm, encastada a taulell. (P - 332)

281,07

1,000

281,07

8 EJ2811AGCC07 u

Aixeta mescladora monocomandament per a aigüera ref. A5A8209C00
de la serie L20 de ROCA SANITARIO o equivalent, encastada en
taulell, de llautó cromat, amb broc giratori, amb dues entrades de
maniguets, instal·lada. (P - 335)

263,21

3,000

789,63
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Energies alternatives

3.296,94

1 EEA1UT01

u

Col.lector solar de tubs de buit de 3,03 m2 de superfície d'absorció i 24
tubs de buit, amb sistema d'autolimitació de temepratura Thermprotect,
amb un rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 3,03m2 de la
firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el material de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca,
tubs d'unió, conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors
automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN 12975-1.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 212)

1.881,48

1,000

1.881,48

2 EEA1UT02

u

Col.lector solar de tubs de buit de 1,51 m2 de superfície d'absorció i 12
tubs de buit, amb sistema d'autolimitació de temperatura Thermprotect,

1.105,54

1,000

1.105,54
EUR

Data: 11/12/18

Pàg.:

42

amb un rendiment òptic total del 51,4%, model SP3C 1,51m2 de la
firma 'VIESSMANN' o eqivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el material de fixació, connexió i muntatge de la mateixa marca,
tubs d'unió, conjunts de connexió, conjunts de fixació, purgadors
automàtics i vàlvules de seguretat. Segons UNE-EN 12975-1.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 213)

2.239,39

1 EJ14B213CC01 u

TOTAL

PRESSUPOST

3 ENH2UT01

u

Conjunt de bombeig de primari solar, model SOLAR DIVICON PS-10.
Amb bomba de circulació amb regulació de revolucions per a corrent
alterna, 2 termòmetres, 2 calus de pas amb antirretorns, indicador de
cabal, manòmetre, vàlvula de seguretat, vàlvules d'omplenat, ,
separador d'aire, maniguets flexibles per la bomba, amb circuit intern
d'impulsió i retorn i aillament tèrmic, amb una alçada d'impulsió de 6,0
m i un cabal de 1000l/h, per a instal.lació intercalat en circuit d'impulsió
i retorn de solar.
Referència Z012020 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent
d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectt i provat.
(P - 383)

557,30

1,000

557,30

4 EEV3UT01

u

Vitosolic 200, model SD4
Regulació electrònica per diferència de temperatura per a
instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions
bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil / gas:
- Per a la producció bivalent de A.C.S.,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de
piscines,
- Per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció.
Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de
diagnòstic.
És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per
la supressió d'escalfament posterior del interacumulador d'A.C.S. i / o
escalfament del volum de
preescalfament del A.C.S., així com el control de bombes amb
regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats.
Possibilitats de connexió per a comptador de calories i / o cèl·lula
solar. Per muntatge a la paret, sondes de temperatura de
l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de
temperatura més incloses en el volum de subministrament.
Referència Z007388 de la firma 'VIESSMANN'.
S'inclouen sondes de temperatura, termòstat i vàlvula motoritzada de
dues vies tot/res de DN3/4'', tot el cablejat de control, canalitzacions
per al cablejat i tot el material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.
(P - 233)

519,78

1,000

519,78

5 EJAAUT01

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical
amb un serpentí. Per a la producció d'A.C.S. en combinació amb
calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els requeriments de
Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W
551. Per a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures
d'impulsió de calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a
temperatures de A.C.S. fins a 95 graus centígrads. Pressions màximes
de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit secundari de
A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador i serpentí d'acer (material St37-2)
resistents a la corrosió mitjançant esmaltat de dues capes Ceraprotect.
Protecció catòdica addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C
segons DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els costats amb
escuma rígida de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer,
recoberta de resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent
d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau
de tancament, vàlvula antiretorn i connexió de prova, connexió de

1.714,96

1,000

1.714,96

EUR
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43

PRESSUPOST

manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana de 10 bar. Referència
7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment,
alternativament a l'ànode de magnesi instal·lat. Referència 7265008 de
la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de
l'interacumulador. Referència 7175213 de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada.
(P - 346)
6 ENH26327

u

Bomba acceleradora simple d'alta eficiènciaper a sistemes de
recirculació d'ACS, tipus Stratos ECO-Z 25/1-5 de la firma WILO o
equivalent, alimentació monofàsica V i règim de gir de 2900 rpm, per
a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions DN25, muntada entre tubs i
amb totes les connexions fetes. (P - 382)

503,65

1,000

503,65

7 EN315427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 369)

19,96

11,000

219,56

8 EN316427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 371)

27,70

8,000

221,60

9 EN811677

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 elàstic, muntada superficialment (P - 375)

13,17

2,000

26,34

10 ENF11A20

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 380)

430,26

1,000

430,26

Data: 11/12/18

19 EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 235)

86,64

1,000

86,64

20 EEVW1000

u

Programació i posada en funcionament de punt de control en el
controlador (P - 237)

29,23

5,000

146,15

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i
muntat roscat (P - 379)

17,46

2,000

34,92

TOTAL

12 ENE15300

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i
muntat roscat (P - 378)

13,02

1,000

13,02

Obra
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Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 377)

156,44
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Xarxa de comunicacions i seguretat
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Sub sub capítol

01

Veu i dades

u

3,000

469,32

44

recoberta de resina epoxi, de color platejat.
Capacitat del interacumulador: 300 l
Dimensions totals amb aïllam. tèrmic:
Longitud: 677 mm
Amplada: 744 mm
Alçada: 1734 mm
Pes amb aïllament tèrmic: 156 kg
Referència Z0013672 de la firma 'VIESSMANN' o equivalent
d'idèntiques caraqcterístiques.
S'inclou grup de seguretat segons DIN 1988, DN20, compost per: clau
de tancament, vàlvula antiretorn i connexió de prova, connexió de
manòmetre i vàlvula de seguretat de membrana de 10 bar. Referència
7180662 de la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques
característiques.
S'inclou Ànode de corrent induït exempt de manteniment,
alternativament a l'ànode de magnesi instal·lat. Referència 7265008 de
la firma 'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou Termòmetre per a acumular referencia 7595765 de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou colze roscat per muntar la sonda de temperatura de
l'interacumulador. Referència 7175213 de la firma 'VIESSMANN'o
equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou resitència elèctrica regulable a 2, 4 o 6 kW, monofàsica, amb
termòstat dre seguretat i regulació de temperatura, brida i junta i tapa
dèr a la brioda, model EHE ref. ´´Z012676´´
de la firma
'VIESSMANN'o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada.
(P - 347)

11 ENE16300

13 EN915427

Pàg.:

Titol 4

01.00.05.08

9.897,28

14 ENFBU010

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 381)

28,18

2,000

56,36

15 EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 232)

16,25

2,000

32,50

16 EEU41B31

u

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat
roscat (P - 231)

126,06

1,000

126,06

1 EP73IM01

u

Punt d'accés WiFi model UBNT UniFi Access Point WiFi Standard.
Muntat a sostre, connectat i configurat segons criteriss Ajuntament. (P
- 389)

198,40

3,000

595,20

17 EFM25530

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
(P - 253)

18,44

2,000

36,88

2 EP7351E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 388)

15,01

56,000

840,56

18 EJAAUT02

u

Interacumulador VITOCELL-100-V (model CVAA) d'A.C.S. vertical
amb resistencia elèctrica. Per a la producció d'A.C.S. en combinació
amb calderes. Fabricat segons DIN 4753. Compleix els requeriments
de Normativa Associació Alemanya d'Instal·lacions de Gas, apartat W
551. Per a instal·lacions de calefacció segons DIN 4751. Temperatures
d'impulsió de calefacció admissibles fins a 160 graus centígrads. Per a
temperatures de A.C.S. fins a 95 graus centígrads. Pressions màximes
de servei: - al circuit primari fins a 25 bar - al circuit secundari de
A.C.S. fins a 10 bar. Acumulador (material St37-2) resistents a la
corrosió mitjançant esmaltat de dues capes Ceraprotect. Protecció
catòdica addicional mitjançant ànode de magnesi. Versió C segons
DIN 1988-2, amb obertura de neteja i d'inspecció frontal.
Interacumulador de A.C.S. aïllat tèrmicament per tots els costats amb
escuma rígida de poliuretà (sense CFC). Revestiment de xapa d'acer,

1.714,96

1,000

1.714,96

3 EP43UT01

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat sota tub o canal (P - 386)

1,30

1.306,000

1.697,80

4 EP7ZIM17

u

Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i
etiquetat (P - 394)

3,82

50,000

191,00

5 EP74SH11

u

Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de
2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura fixa, col.locat (P - 390)

1.018,75

1,000

1.018,75

EUR

EUR
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6 EP7Z113B

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament (P - 391)

221,05

3,000

663,15

7 EP7Z6516

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat
d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 600
mm, fixada mecànicament (P - 392)

77,02

3,000

231,06

8 EP7ZA122IYQ9 u

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h ref. NSYAVD1U312T de la
serie Ventiladors per a armaris de HIMEL , amb termòstat i pilot,
col·locat (P - 397)

213,41

1,000

213,41

9 EP7ZE091

u

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada (P 393)

78,74

1,000

78,74

10 EP7ZUT01

u

Passafils verticals per a rack de 42U d'alçada i 800 mmm de
profunditat. Totalment instal.lat sobre bastidor rack. (P - 395)

66,98

2,000

133,96

11 EP7ZUT02

u

Passafils horitzontal per a rack, de 1U d'alçada i 800 mmm d'amplada,
amb tapa cega de 1U unitat d'alçada. Totalment instal.lat sobre
bastidor rack. (P - 396)

58,07

3,000

174,21

12 EG61UX14

m

Canal superficial d'alumini de 3 compartiments per a centralització de
funcions en lloc de treball , de la sèrie Canal Cablomax K45 de la
marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques. Ref: TK01103/8 DE
LA GAMA CABLOMAX ALUMINIO K45 DE LA MARCA 'SIMON' O
EQUIVALENT. S'inclouen tots els accessoris, angles, tapes i petit
material. Totalment instal.lada, connectada i provada.

52,86

36,000

1.902,96

PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:
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1 EP22UT01

u

Kit de viedoporter no coaxila, per a 8 unitats interiors i unitat exterior
en muntatge superficial. Ref. VP705108 de la firma 'PLANA
FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou Placa
digital Compact T S2 204 amb mòdul audio/video color digital (no
coaxial), mòdul de control digital amb 8 polsador i dimensions
215x130mm, amb caixa de superfície, , 2 distribuidors de video
DVC-4S, alimentador ATF-98 i 8 monitors E-Compact blancs Digital
Color amb mòdul de connexió. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 384)

1.903,24

1,000

1.903,24

2 EP27UT01

m

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6
mm2 cada un, complint amb el Reglament de productes de la
construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,
col·locat en tub (P - 385)

5,63

100,000

563,00

3 EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 278)

4,69

60,000

281,40

TOTAL

Sub sub capítol

01.00.05.09.01.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

09

Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5

02

Seguretat

Sub sub capítol

01

Seguretat contra intrusió

2.747,64

(P - 307)
13 EG21H81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 279)

5,96

70,000

417,20

14 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 272)

12,22

15,000

183,30

15 ED35U001

u

Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm,
model HF-II, prefabricat per a l'accés dels operadors de
telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb tanca de
seguretat i ganxos per a tracció. Totalment instal.lada a terra. (P - 186)

292,88

1,000

292,88

16 EG21HD1J

m

Tub rígid de PVC sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 280)

16,94

40,000

677,60

17 EPD5C130

u

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT,
amb base de material plàstic i porta metàl.lica, de 300x500x60 mm,
muntada superficialment (P - 398)

79,25

1,000

79,25

TOTAL

Sub sub capítol

01.00.05.09.01.01

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

09

Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5

01

Comunicacions

Sub sub capítol

02

Videoporter

1 EMD3U001

u

Central de seguretat antiintrusió model PAR-10 (PCBEVO192) de 8
zones (16 amb ATZ) ampliable a 192, muntada en caixa metàl.lica
PAR-116, amb transformador inclòs, amb teclat LCD PAR-9N, amb
font d'alimentació de 12 V/1A per a sistemes de seguretat segons
EN50131 grau 3 model DEM-1043, amb mòdul de 4 sortides de relé de
5A programables amb sortida PGM per alarma d'incendi model
PAR-33 (PGM-4) i sistema transmisor GSM/GPRS amb trasnmissor
QAR-265A, suport metàl.lic QAR-277 i antena connector petit
QAR-266A, tot de la firma 'PARADOX DIGIPLEX EVO' 'bydemes' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada,
programada d'acord amb especificacions tècniques de l'Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i provada. (P - 357)

697,22

1,000

697,22

2 EMD3U010

u

Mòdul expansor de 8 zones ampliable a 16 amb funció ATZ, amb
sortida PGM model PAR-8 ZX8 de la firma 'PARADOX DIGIPLEX
EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'idèntiques característiques. Muntat en
caixa metàl·lic PAR-116 també inclosa, amb entrada de cable de xarxa
protegida, frontissa de porta desmuntable amb presa de terra, amb 2
microrruptors de sabotatge a porta i paret, amb transformador inclòs i
per a capacitat per a dos mòduls PAR-8 ZX8. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexio i muntatge.

146,92

1,000

146,92

9.391,03

(P - 360)

EUR

3 EMD3U003

u

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm.
Pes 2,3 kg. Model DEM-3 de la firma Queen Alarm o similar d'iguals
característiques. S'inclou el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada dins de caixa de
centraleta d'incendis. (P - 358)

22,51

2,000

45,02

4 EMD3U004

u

Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters.
Tecles lluminoses per situacions de mala il · luminació. Tons de teclat
ajustables. Protecció de tamper i sortida PGM.Amb certificació

173,01

1,000

173,01

EUR
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50131en grau 3. Proporciona un accés fàcil i ràpid a totes les funcions
del sistema de seguretat. Model K641de la firma 'PARADOX
DIGIPLEX EVO' 'BYDEMES' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment
instal.lat, connectat i provat.
(P - 359)
5 EMD3U012

u

Detector d'infraroigs digital de doble òptica amb dos elements duals
oposats, amb un angle de visió de 90º, de 11x11m, amb certificació
50131 de grau 2, amb immunitat a mascotes de fins a 40kg, model
DG75 de la firma 'PARADOX' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat d'acord amb prescripcions tècniques de
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, connectat i provat.

54,37

12,000

PRESSUPOST

u

Sirena d'interior piezoelèctrica de baix perfil amb una potència sonora
de 101 dB a 1m, incorpora tamper de caixa i paret. Alimentació a
12Vcc. Temperatura de treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions:
155x114x44mm. Amb certificat Grau de Seguretat 3 segon EN50131.
Model GE-3 ref. AS210N de la firma 'bydemes' o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

7 EMD3U015

u

Sirena d'exterior autoalimentada amb senyal òptica estroboscòpica de
color blau de 60 flaixos per minut. Certificada per a instal·lacions
EN50131 de grau 3. Potència acústica de 85 dB a 3 m. Amb tamper de
caixa i paret. Amb auto detecció de tall de cable o sabotatge. Amb
bateria de 12 Vcc de 7,2 Ah. Amb temps de senyal acústica
configurable de 3,5,10 i 20 min. Consum en repòs de 25 mA. Consum
màxim de 710 mA. Temperatura de funcionament de -20-55 ºC.
Dimensions 210x300x87 mm. Model AS619 de la firma CADDX o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada d'acord amb
prescripcions tècniques de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
connectada i provada.
(P - 363)

1,000

27,24

141,12

1,000

141,12

Parallamps normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de
la firma INGESCO PDC o equivalent d'iguals característiques , amb
màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i
abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 355)

1.079,01

1,000

1.079,01

2 EG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 305)

13,09

7,500

98,18

3 EG23EA15

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 287)

6,33

2,500

15,83

4 FDKZU001

u

Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm
soterrat.
Drenatge amb grava.

315,45

1,000

315,45

318,32

1,000

318,32

(P - 362)

8 EMD6UT02

9 EP43UT02

m

m

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.
(P - 454)
5 EM9AU001

TOTAL

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, complint
amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una
reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col.locat en tub (P - 365)

0,86

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265, col·locat sota tub o canal (P - 387)

2,21

251,000

10,000

215,86

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 278)

4,69

50,000

234,50

11 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 272)

12,22

15,000

183,30

Obra

01.00.05.09.02.01
01

2.538,73

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

09

Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5

02

Seguretat

Sub sub capítol

02

Instal.lacions de Parallamps

Sub sub capítol

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb
dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps (P - 356)
01.00.05.09.02.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

12

Serveis afectats

Titol 5

01

Electricitat BT

1 XPAUU004

m

Sub sub capítol

u

1.826,79

22,10

10 EG21H71J

TOTAL

48

u

652,44

27,24

Pàg.:

1 EM91U020

(P - 361)
6 EMD3U014

Data: 11/12/18

TOTAL

Titol 5

Partida alçada a justificar corresponent als drets d'embrancament de
baixa tensió per a una potència de 87 kW (subministrament principal)
on s'inclouen els treballs i materials necessaris per la nova extensió de
xarxa i els treballs d'adequació de les instal.lacions existents realitzats
per Endesa Elèctrica S.L. Unipersonal. (P - 0)

5.000,00

1,000

01.00.05.12.01

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

12

Serveis afectats

Titol 5

03

Xarxa d'aigües

1 XPAUU008

EUR

PA

PA

Partida alçada a justificar, corresponents a l'embrancament a realitzar
per la CIA d'aigua la xarxa de servei per al subministrament d'aigua
sanitària (P - 0)

5.000,00

5.000,00

3.086,00

1,000

3.086,00

EUR
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01.00.05.12.03
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3.086,00

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 5

Data: 11/12/18

01.00.05.13.01

Obra

01

Pressupost 1262-16

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

12

Serveis afectats

Titol 4

13

Varis

Titol 5

06

Sanejament

Titol 5

02

Ajudes de paleta

1 XPAUU009

PA

Partida alçada a justificar, corresponents a l'embrancament a realitzar
a la xarexa pública de sanejament des del punt de connexió de l'edifici,
amb una longitud màxima de 5 m i de 2 metres de profunditat màxima,
en calçada de paviment d'asfalt, d'acord amb llistat de preus base de
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (P - 0)

1.690,00

2,000

3.380,00

2 XPAUU012

PA

Complementari escomesa tipus C: per metre lineal d'escomesa, a
partir dels 5 metres de longitud anteriors, en calçada de paviment
d'asfalt, d'acord amb llistat de preus base de l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts. (P - 0)

284,00

2,000

568,00

TOTAL

Titol 5

01.00.05.12.06

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

12

Serveis afectats

Titol 5

07

Legalitzacions

3.948,00

1 EG14X001

U

Projecte de legalització per a instal.lació de baixa tensió. S'inclou el
projecte, certificats així com la tramitació i l'abonament de taxes. (P 268)

999,93

1,000

999,93

2 EG14X005

U

Projecte de legalització per a instal.lació de climatització. S'inclou el
projecte, certificats així com la tramitació i l'abonament de taxes. (P 270)

1.199,91

1,000

1.199,91

TOTAL

Titol 5

01.00.05.12.07

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

05

Serveis d'instal·lacions

Titol 4

13

Varis

Titol 5

01

Obra civil

1 PPAUXN01

TOTAL

PA

Titol 5

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 (P - 13)

13,80

141,934

1.958,69

2 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 435)

74,74

8,164

610,18

3 F2285P0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P 429)

35,67

113,800

4.059,25

EUR

Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleta i altres
industrials per a l'execució de les instalacions, s'inclouen retalls, forats
i regates en forjats i tancaments verticals i qualsevol treball necessari
per la instal.lació, fixació i muntatge dels diferents elements de les
instal.lacions de veu i dades, sanejament, aigua sanitària, parallamps,
control contra intrusió, detecció i extinció d'incendis, electricitat,
enllumenat, comunicacions, climatització i ventilació i la retirada de
runa i material sobrant després de realitzar aquests treballs. S'inclou la
determinació prèvia de la situació de les armadures en qualsevol forat
realitzat en elements estrucutrals de l'edifici. (P - 531)

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

07

Mobiliari i equipament

Titol 4

01

Mobiliari Fix

50

6.628,12

3.499,74

1,000

01.00.05.13.02

3.499,74

3.499,74

1 EQ71CC01

u

Moble Aula Bonsais, composat per 3 mòduls baixos un d'ells amb
calaix extraïble, i un altre mòdul d'aigüera, de 90 cm d'alçària total,
amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables
de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a
la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2
mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de
fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar
aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral.
S'inclou conjunt de cubells de reciclatge formats per 2 de 16 litres i 2
de 8 litres amb tapes de colors. Partida acabada segons plànols de
detall. (P - 399)

1.433,66

1,000

1.433,66

2 EQ71CC02

u

Moble per dispensari, composat per 3 mòduls baixos de 60 cm un
d'ells amb calaix extraïble, i un altre mòdul baix de 90 cm i un mòdul
d'aigüera, de 90 cm d'alçària cadascun, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el
taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit
esmerilat amb gra 150, sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de
22 mm,de 60 cm d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per
instal·lar aixeta, amb faldó frontal i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de
cubells de reciclatge formats per 2 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes
de colors. Partida acabada segons plànols de detall. (P - 400)

1.900,49

1,000

1.900,49

3 EQ71CC03

u

Moble Aula cuina, composat per 2 mòduls baixos, un d'ells amb calaix
extraïble i un mòdul d'aigüera, i mobles alts per instal·lar
elestrodomèstics, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150,
sobre tauler de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm
d'amplària, amb forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta,
amb faldó frontal i sòcol perimetral. S'inclou conjunt de cubells de
reciclatge formats per 4 de 16 litres i 2 de 8 litres amb tapes de colors i

2.736,49

1,000

2.736,49

2.199,84

1 E2225432

Pàg.:

EUR
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PRESSUPOST
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Pàg.:

51

dues cubetes per a utensilis. Partida acabada segons plànols de detall.
(P - 401)
4 EQ71CC04

TOTAL

u

Titol 4

Moble Aula cuina, composat per 3 mòduls baixos, un mòdul per placa
d'inducció, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret. S'inclou el taulell de planxa d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, sobre tauler
de partícules de fusta hidròfug de 22 mm, de 60 cm d'amplària, amb
forat per a soldar aigüera, i forat per instal·lar aixeta, amb faldó frontal i
sòcol perimetral. Partida acabada segons plànols de detall. (P - 402)

1.434,80

1,000

01.00.07.01

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

07

Mobiliari i equipament

Titol 4

02

Senyalització i marcatge

1.434,80

PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

07

Mobiliari i equipament

Titol 4

04

Electrodomestics cuina

Pàg.:

52

1 EQ9CECC01

u

Subministrament i instal·lació de frigorífic integrable d'una Porta tipus
AEG SKZ81200F0 o equivalent , d'alçada 121 cm, i 207 litros, Clase
A++. Inclou la porta panelable del mateix material que la resta de
mobiliari de la cuina. (P - 405)

771,00

1,000

771,00

2 EQ9CECC02

u

Subministrament i instal·lació de congelador intégrable IG 1624 o
equivalent, d'alçada 88 cm , 100L Net, 4 calaixos, Classe A + +. Inclou
la porta panelable del mateix material que la resta de mobiliari de la
cuina. (P - 406)

823,00

1,000

823,00

3 EQ9CECC03

u

Subministrament i instal·lació de microones integrable Balay
3WMX1918X Inox o equivalent, de 17L i amplada 60cm. (P - 407)

118,00

1,000

118,00

4 EQ9CECC04

u

Subministrament i instal·lació de forn multifunció pirolític Balay
3HB557XM o equivalent, carrils telescòpics, Inox, Clase A-10%. (P 408)

925,00

1,000

925,00

7.505,44

1 EB92CC05

m2

Vinil autoadhesiu per formació de rètol d'entrada segons plànol detall
DG C-08, col·locat. (P - 167)

271,79

3,000

815,37

5 EQ9CECC05

u

Subministrament i instal·lació placa d'inducció de 4 zones tipus AEG
HK 674400 FB Black Line o equivalent, de 56 x 49 cm. (P - 409)

562,00

1,000

562,00

2 EB92CC01

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, tipus 1 i 2 amb
pictograma perforat o caràcters alfanumèrics, segons plànol detall DG
C-08, amb suport, de mides 15X15 cm, autoadhesiva. (P - 165)

30,46

16,000

487,36

6 EQ9CECC06

u

427,30

1,000

427,30

3 EB92CC03

u

Vitrina d'anuncis per interior, referència 1626 de 1800X1000 mm de
MADI o equivalent, amb fons en acer blanc per utilitzar amb rotuladors
d'esborrat en sec i amb aplicacions magnètiques, espai interio útil 40
mm. Formada per marc d'alumini anoditzat en plata mate amb
cantoneres arrodonides, portes corredisses de vidre de 4 mm o de
metracrilat, amb pany tipus llapis insertat en la carcassa. (P - 166)

458,23

1,000

458,23

Subministrament i instal·lació de rentavaixelles integrable Siemens
SN65E010EU o equivalent de 60cm d'amplada, Clase A++. Inclou la
porta panelable del mateix material que la resta de mobiliari de la
cuina. (P - 410)

7 EQ88UA12

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora d'illa Pando I-401
o equivalent de 90 x 62 cm, amb botonera electrònica, classificació
Energètica A+, Filtres Inox, Funció Last Time, Il·luminació LED, Led
4000K, d'acero inoxidable AISI classificació 304 i sistema detecció
automàtica saturació de filtres. (P - 403)

2.562,00

1,000

2.562,00

8 EE41A137

u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm
de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior, estructura interior
de doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat (P - 199)

69,43

3,000

208,29

9 EE41AQ37

u

Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col·locat (P - 201)

86,83

1,000

86,83

10 EE41A837

u

Colze de 45° per a la formació de xemeneia individual, de 80 mm de
diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre exterior, estructura interior de
doble paret, l'interior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locat (P - 200)

48,99

1,000

48,99

TOTAL

Titol 4

01.00.07.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

00

EDIFICACIÓ

Titol 3

07

Mobiliari i equipament

Titol 4

03

Mobiliari banys

1 EJ46CC08

2 EC1KCC02

u

u

1.760,96

Barra mural doble abatible model 15051.80 NBA de NOFER o
equivalent, per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer recobert de ABS color blanc amb protecció antibacteries.
Suport d'acer inoxidable AISI 304 amb embellidor de ABS color blanc.
· Longitud: 800 mm.· Barres Ø 34 mm. Col·locat amb fixacions de tacs
químics. (P - 344)

209,71

Mirall amb angle d'inclinació ajustable, amb marc d'acero inoxidable
AISI 304 acabat satinat NOFER 08024.S o equivalent. Dimensions:
alçada 800 x amplada 600 mm x fons 75 mm. Fixat a la paret per
platina reclinable.
· (P - 169)

238,21

4,000

838,84

TOTAL
2,000

476,42

3 EJ43CC09

u

Dispensador de paper higiènic model 05004.W de NOFER o
equivalent, de plàstic ABS color blanc i visor transparente, col·locat
amb fixacions de tacs químics. (P - 343)

25,29

2,000

50,58

4 EJ42CC10

u

Dosificador de sabó de plàstic, model 03017.W de NOFER o
equivalent, col·locat amb fixacions de tacs químics. (P - 342)

98,24

5,000

491,20

TOTAL

Titol 4

01.00.07.03

1.857,04

EUR

Titol 4

01.00.07.04

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

01

Treballs previs i enderrocs

Titol 4

01

Enderrocs

6.532,41

1 F2194AU5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 413)

5,34

275,000

1.468,50

2 F211SG01

u

Enderroc de grades, glorieta, escales i murs existents, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 412)

1.269,51

1,000

1.269,51

EUR
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PRESSUPOST
3 K213SG02

4 K218SG03
5 K219SG04

TOTAL

m2

m
m

Titol 4

Data: 11/12/18

Pàg.:

Enderroc de mur de contenció de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i mecànics. S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre
camió o contenidor. (P - 498)

20,43

Repicat de coronament de muret de bloc existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 505)

4,88

Enderroc d'esglaó, amb compressor, mitjans manuals i mecànics
S'inclou la càrrega mecànica o manual sobre camió o contenidor. (P 508)

6,43

252,400

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

01

Treballs previs i enderrocs

Titol 4

02

Retirada de mobiliari i material

u

53

17,000
57,000

82,96
366,51

8.344,01

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, i trasllat a magatzem
municipal. (P - 414)

19,03

10,000

190,30

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor i trasllat a magatzem municipal. (P - 415)

18,07

6,000

108,42

3 F21QCC03

u

Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un
volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
i trasllat a magatzem municipal. (P - 416)

72,91

1,000

72,91

4 F21QCC04

u

Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor i trasllat a magatzem municipal.
(P - 417)

21,84

2,000

43,68

5 F21QCC05

u

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidori trasllat a magatzem municipal. (P - 418)

42,68

1,000

42,68

6 K21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 521)

76,72

6,000

460,32

7 K21D3362

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 516)

4,05

25,000

101,25

Desmuntatge de pal i instal·lacions aeries existents de telèfon i
enllumenat pista. S'inlcou l'enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. (P - 522)

212,86

TOTAL

u

Titol 4

01.01.01.02

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

01

Treballs previs i enderrocs

Titol 4

03

Cales de localització de serveis

1 K168CC02

1,000

u

Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir
instal·lació existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(P - 497)

Titol 4

5,000

Pàg.:

01.01.01.03

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

02

Moviment de terres

1 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 428)

54

2 F9A1201J

m3

3 F2226123

4 F221C472

TOTAL

530,000

885,10

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 437)

26,66

102,000

2.719,32

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 426)

9,74

59,520

579,72

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 424)

3,81

115,000

438,15

Titol 3

01.01.02

EUR

4.622,29

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

04

Obra civil

1 1351CC11

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 1)

117,42

42,120

4.945,73

2 14E22BE7

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 3)

49,10

105,500

5.180,05

3 14E22BE5

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)

37,74

77,300

2.917,30

4 E8K2CC01

m

Coronament de mur de bloc de formigó, amb peça de placa de morter
de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segons
la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter mixt 1:2:10. (P - 124)

16,61

19,200

318,91

5 E4PRCC02

m

Subministrament i muntatge de grada prefabricada en ´´L´´ tipus
GN/90/45 de Norten o equivalent. S'inclouen els segellats i
recolzaments de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva
col·locació i anivellament. (P - 62)

89,56

20,000

1.791,20

212,86

355,55

355,55

1,67

1.232,42

71,11

Data: 11/12/18

5.156,53

2 F21QCC02

8 K21HCC06

PRESSUPOST
TOTAL

01.01.01.01

Obra

1 F21QCC01
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Pàg.:

55

6 E4PRCC03

m

Subministrament i muntatge de petja de la casa Norten o equivalent
per formació de l'últim esglaó S'inclouen els segellats i recolzaments
de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i
anivellament. (P - 63)

77,81

18,000

1.400,58

7 E4PRCC04

m

Subministrament i muntatge de tabica de la casa Norten o equivalent
per formació del primer esglaó S'inclouen els segellats i recolzaments
de neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i
anivellament. (P - 64)

80,91

20,000

1.618,20

8 E4PRCC05

u

Subministrament i muntatge d'esglaó doble de 1,5 m de llargada de la
casa Norten o equivalent. S'inclouen els segellats i recolzaments de
neoprè, així com els medis auxiliars per a la seva col·locació i
anivellament. (P - 65)

159,65

4,000

638,60

9 F9V3CC06

m

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular
de 36/40x15 cm i 120 cm de llargada model SUPERSTEP de
BREINCO o equivalent, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat
amb formigó HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de
peces. (P - 441)

59,58

122,000

7.268,76

10 F9V3CC07

m

Esglaó de formigó prefabricat de peça monolítica de secció rectangular
de 36/40x15 cm i 60 cm de llargada model SUPERSTEP de BREINCO
o equivalent, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb
formigó HNE-15/P/10. S'inclou part proporcional de talls de peces. (P 442)

68,29

6,000

409,74

11 F965CC08

m

Vorada recta de formigó model BORDILLO JARDIN P1 de BREINCO
o equivalent, de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. (P - 436)

19,97

75,000

1.497,75

12 F923RJ10

m3

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 434)

17,17

115,000

1.974,55

13 E7A24M0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 98)

1,56

460,000

717,60

14 F9G2CC09

m3

Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. S'inclou part
proporcional de talls i curat del formigó. (P - 439)

114,12

69,000

7.874,28

15 F9Z4AA24

m2

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 443)

2,45

460,000

1.127,00

16 F9GZ2564

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 440)

4,92

50,000

246,00

17 E4DCCC10

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per paviment de formigó amb tauler
de fusta de pi i matavius. (P - 55)

29,08

4,800

139,58

18 F9E1310A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 438)

23,17

332,000

7.692,44

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 189)

93,43

19 ED5H89A8

TOTAL

Titol 3

m

01.01.04

6,000

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

05

Instal·lacions

Titol 4

01

Enllumenat Plaça

Pàg.:

56

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, cilíndrica, de 6 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta a una alçada
superior a 80 cm, amb braç de 750 mm, segons norma UNE-EN 40-5,
d'acord amb detalls de projecte, s'inclou la pletina, el dau de formigó
H-250, els perns, les femelles i tot el petit material de fixació i
muntatge. Amb recobriment anticorrossiu a la base tipus RILSAN fins
a la base de la portella aplicat en fàbrica, a consistent en tractament
termoplàstic de polimerització de la superfície metàl.lica amb
copolímer de polietilè PPA 525, amb acabat de textura gris antracita,
prèvia preparació de la superfície mitjançant decapat i granallat.
Totalment instal.lada, fixada i provada. (P - 464)

1.258,74

4,000

5.034,96

2 FHM41602

u

Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina (P
- 465)

86,20

4,000

344,80

3 FHQ2U003

U

Projector per a exteriors amb carcassa d'alumini colat, amb lira d'acer i
vidre de seguretat, amb làmpada led de 29 W, 3000ºk i 2730 lm,
regulable, amb òptica per a il.luminació de places tipus PL43, model
FLOODLIGHT MICRO ref. 5XA7662A1A1AB, de la firma 'SITECO' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 466)

598,63

4,000

2.394,52

4 FG46E010

U

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades, amb
fusibles de tipus UTE, col.locada (P - 462)

36,03

4,000

144,12

5 FG313306

M

Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció
3x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 459)

1,44

24,000

34,56

6 EG22UT01

M

Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat a
l'interior de columna d'enllumenat. (P - 286)

1,05

24,000

25,20

7 FG38E355

M

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra (P - 461)

2,98

79,000

235,42

8 FGD2E010

U

Placa de connexio a terra de 500 x 500 x 3 mm (P - 463)

29,60

4,000

118,40

9 FDK2U355

u

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 447)

80,38

1,000

80,38

10 FDKZHBB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 453)

61,61

1,000

61,61

11 FG31S506

M

Conductor de coure de designacio une rvfv 0,6/1 kv, tetrapolar de 4x6
mm2 i col.locat en tub (P - 460)

4,68

75,000

351,00

12 FDG51357

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 445)

6,04

75,000

453,00

13 F2221774

M

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 425)

9,68

75,000

726,00

14 FDGBAN1

M

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei (P
- 444)

0,33

75,000

24,75

15 EG32UT02

m

Treballs de connexió de la nova línia d'enllumenat a línia d'enllumenat
existent, en columna d'enllumenat públic. S'inclouen els treballs i
material per la connexió de la nova línia. Es consideraran els treball
acabats en el momnent que la línia d'enllumenat de la plaça estigui en
prefecte funcionament. (P - 302)

225,48

1,000

225,48

TOTAL
Obra

EUR

Data: 11/12/18

1 FHM1U001

560,58

48.318,85

Obra

PRESSUPOST

Titol 4

01.01.05.01
01

10.254,20

Pressupost 1262-16

EUR
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PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

05

Instal·lacions

Titol 4

02

Instal.lació de Fonts

1 FFB14655

2 FDG51357

3 FN316324

4 FDK3UT20

5 GDG5U010

6 FDK254D9

m

m

u

U

m

U

Pàg.:

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 456)

5,05

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 445)

6,04

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 474)

27,97

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigues, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves,
arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de
100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable,
2 vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció, filtre i comptador de 1'' .
totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 449)

850,74

20,000

20,000

1,000

1,000

57

8,95

Perico de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo de
resistencia de 15n/mm2 i solera de formigó per a registre de desguàs
de font segons detall dels Criteris tècnics generals per al
subministrament i instal.lació de fonts públiques de l'Ajuntament de
Barcelona
(P - 446)

39,70

15,000

2,000

134,25

123,22

8 F2221774

M

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 425)

9,68

18,000

174,24

9 ED15UT01

m

Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 179)

192,14

1,000

192,14

01

Pressupost 1262-16

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

05

Instal·lacions

Titol 4

03

Quadre de festes

42,60

4 FDK2U355

u

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 447)

80,38

1,000

80,38

5 FDKZHBB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 453)

61,61

1,000

61,61

6 F2221774

M

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 425)

9,68

15,000

145,20

7 FDGBAN1

M

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei (P
- 444)

0,33

15,000

4,95

2 EG31UT04

u

1.803,76

m

QUADRE EXTERIOR per a celebració d'actes en la plaça, amb armari
metàli.lic de 900x1000X180 mm per a intempèrie, amb porta i
finestreta, pany i clau, amb dues preses tipus cetact de 16A i
trifàsicuqes i les proteccions magnetotèrmiques i diferencials
necessàries, amb rètolació dels dispositius, embarrats interiors de
conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures
ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 6)

994,01

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al
foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub (P - 296)

6,17

1,000

15,000

01.01.05.03

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

05

Instal·lacions

Titol 4

04

Previsió Enllumenat Pista

1.421,30

1 EG22TH1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 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 (P - 285)

2,84

35,000

99,40

2 FDK2U355

u

Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 447)

80,38

2,000

160,76

3 FDKZ3176

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 451)

37,49

1,000

37,49

4 FDKZHBB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 453)

61,61

2,000

123,22

5 F2221774

M

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 425)

9,68

35,000

338,80

6 FDGBAN1

M

Banda de protecció i avis de canalització, color i texte segon servei (P
- 444)

0,33

35,000

11,55

TOTAL

1 1G1ZX012

Titol 4

79,40

2,000

Capítol

15,000

850,74

61,61

Obra

2,84

27,97

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 453)

01.01.05.02

58

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 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 (P - 285)

120,80

u

Titol 4

Pàg.:

m

TOTAL

Canalització de desguas per a font amb tu de polietilè doble capa de
diàmetre 160 mm i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm (P 492)

Data: 11/12/18

3 EG22TH1K

101,00

7 FDKZHBB4

TOTAL

PRESSUPOST

994,01

92,55

EUR

Titol 4

01.01.05.04

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

05

Instal·lacions

Titol 4

05

Serveis afectats

1 EG14X002

U

Projecte de legalització per a instal.lació d'enllumenat públic. S'inclou
el projecte, certificats així com la tramitació i l'abonament de taxes. (P
- 269)

771,22

799,94

1,000

799,94

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PRESSUPOST
2 FJMZUZ20

TOTAL

u

Titol 4

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18
Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h. Inclou els
drets de la companyia, el comptador volumètric , el ramal, connexions,
permisos i accessoris. Partida alçada a justificar (P - 467)

Pàg.:

1.631,73

2,000

01.01.05.05

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

06

Jardineria

Titol 4

01

Jardineria

59

3.263,46

m

Arrabassament i eliminació de tanca vegetal arbustiva, 2/3 m
d'amplada. Inclosa l'arrencada de les soques, el rebliment del forat,
l'anivellament del terreny i la càrrega dels restes sobre camió o
contenidor (P - 419)

7,03

43,000

302,29

2 F21RUZ10

u

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port
petit, amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del
forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor. (P
- 421)

72,86

1,000

72,86

3 F21RUZ20

u

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port
mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment
del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.
(P - 422)

145,71

1,000

145,71

4 F21RCM03

u

Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port
gran amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del
forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor. (P
- 420)

182,14

7,000

1.274,98

5 F21RUZ60

t

Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria adecuada, càrrega
sobre camió i transport a parc dins de l'Àrea Metropolitana (P - 423)

30,22

5,840

176,48

6 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó,
per protecció de l'arbrat existent, amb amortització del material, el
manteniment necessari durant l'obra i el desmuntatge inclòs (P - 493)

2,76

117,000

322,92

7 FR12CM01

u

Protecció d'arbre >=80 cm de perímetre, format per tots els taulers
necessàris per tapar el tronc, de fusta de pi tractada fins a 2 m
d'alçària , col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de
10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (P - 480)

38,14

11,000

419,54

8 FR12U060

u

Protecció d'arbre <=80 cm de perímetre, format per taulers de fusta de
pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb
proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm
de gruix (P - 482)

17,79

4,000

71,16

9 FRE5CM02

m3

Excavació amb mitjans manuals de zona de protecció radicular, per
localització de les arrels, fins a 0,5 metres de profunditat, amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. (P - 490)

29,28

7,500

219,60

10 FR12CM02

m2

Protecció d'arrels descobertes abans de pavimentar, formada per
escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3 projectada, amb
mallazo de 12 mm, segons detall de memòria (P - 481)

17,42

7,500

130,65

11 FR3SUE05

m3

Encoixinament amb encenall de fusta tipus VIRU-MULCH de Burés o
equivalent, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals (P 484)

34,97

9,450

330,47

13 FRZ3UM10

m3

m2

Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de
textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15
mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i
manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat
previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 483)

39,75

Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus
DuPont Plantex o equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària,

3,90

32,700

1.299,83

425,10

EUR

Pàg.:

60

14 FRA5CM02

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port gran a triar,tipus Pistacea
lentiscus a similar, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de
10 L, i a raó de 2 uts per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat
previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per
plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la
manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de
reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el
manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra. (P - 487)

30,93

21,000

649,53

15 FRA5CM03

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port mitjà a triar, tipus
Westringia fruticosa, Hebe inspiration, Myrthus communis compacta,
de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 3 L, i a raó de 4 uts
per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny,
l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions
(15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta
antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el
manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra. (P - 488)

26,16

33,000

863,28

16 FRA5CM04

m2

Subministrament i plantació d'arbust de port petit,a triar, tipus
Rosmarinus officinalis postratus o Dimorphoteca, de primera qualitat
segons NTJ, en contenidor de 1 L, i a raó de 9 uts per m2 amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral
de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució
de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del
clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per
goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 489)

26,33

55,000

1.448,15

17 FR68CM04

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons
NTJ, Handerbergia violacea de 100/125 cm d'alçària i tres branques
com a mínim entutorada, en contenidor de 3 l, amb mitjans manuals.
inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, el tall de la
manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el
manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus suports, s'estiraran,
desenredaran i fixaran al suport definitius amb grapes o filferro (P 486)

21,66

16,000

346,56

18 FR68CM03

u

Subministrament i plantació d'enfiladissa de primera qualitat segons
NTJ, tipus Trachelospermum jasminoides de 150/175 cm d'alçària i
tres branques com a mínim entutorada, en contenidor de 5 l, amb
mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la
planta, el tall de la manta antiherbes, l'obertura del clot, la formació de
l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas
d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la
recepció de l'obra. Les enfiladisses es trauran dels seus suports,
s'estiraran, desenredaran i fixaran al suport definitius amb grapes o
filferro (P - 485)

18,46

16,000

295,36

TOTAL

Titol 4

01.01.06.01

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

06

Jardineria

Titol 4

02

Reg

1 F223CM02
109,000

Data: 11/12/18
incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (P - 491)

4.063,40

1 F21RCM01

12 FR3PUZ10

PRESSUPOST

m

Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 70x40
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 427)

8.794,47

8,42

68,000

572,56

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PRESSUPOST
2 FFB2745U

m

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Data: 11/12/18

Pàg.:

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
PCT. (P - 457)

4,48

68,000

61
304,64

3 FG22TL1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 458)

3,64

68,000

247,52

4 FJS5UG20

m2

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants tipus
Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb
separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. Graella en
forma quadrada segons detalls, inclou l'excavació de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió
amb collarins de presa i accessoris. (P - 470)

4,98

109,000

542,82

Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de
llautó de malla de 300 micres, electrovàlvula de pas total amb
regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura
manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador
de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots
els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P 473)

212,29

Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava
de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o
manuals, passatubs, subministrament i col·locació de tapa de fosa
dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i qualsevol altre material o
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P
- 448)

223,15

5 FJSFU229

6 FDK2UZ35

u

u

1,000

1,000

223,15

Vàlvula aireació per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 469)

8,96

1,000

8,96

8 FJSDC20G

u

Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 472)

21,44

4,000

85,76

9 FN3G2974

u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 475)

25,66

2,000

51,32

10 FJS1UZ10

u

Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment
epoxi de 250mc, amb brida d'entrada rodona racor de rosca de 45 mm
i juntes en EPDM. Inclou accessoris de connexió articulada format per
dos colzes i tub de pe electrosoldats o metàl·lics, equipada amb
vàlvula, col·locada amb morter. (P - 468)

248,34

1,000

248,34

11 FJSAU090

u

Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o
equivalent, d'una estació, cos de plàstic estanc i preparat per a
muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses connexions
elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament (P - 471)

173,25

1,000

173,25

Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia
d'aigues, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves,
arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de
100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable,
2 vàlvules d'esfera, vàlvula de retenció, filtre i comptador de 1'' .
totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 449)

850,74

TOTAL
Obra

Titol 4

U

01.01.06.02
01

01

URBANITZACIÓ

Titol 3

07

Equipament

1,000

Pressupost 1262-16

EUR

62

u

Paperera trabucable model Barcelona ref. UP3 de NOVATILU o
equivalent, cubeta de planxa perforada en acer zincat, imprimació i
pintura polièster en pols, i sistema de bloqueig antivolc, els suports són
de tubs en forma de H de 40 mm de diàmetre, platines per ancoratge
al paviment, i fixada amb cargols M8. S'inclouen els dau de formigó. (P
- 478)

100,71

4,000

402,84

2 FQ11CC02

u

Banc BCN21 T de NOVATILU o equivalent, format per 6 taulons de
fusta tècnica ecològica composada per un 65% de fusta reciclada i un
35% de polímers reciclats, de 1,8 m de llargària, i estructura en fosa
dútil amb una capa de imprimació epoxi i pintura de polièster en pols
gris, col·locat amb fixacions mecàniques M10 sobre daus de formigó a
realitzar.
(P - 476)

324,91

4,000

1.299,64

3 FQ31CC03

u

Font per a exteriors d'acer zincat model QUADRADA ref UF3 de
NOVATILU o equivalent, amb protecció antioxidant impirmació i
pintura de polièster en pols gris, de secció quadrada, de 30x38 cm i
110 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs davantera pintada polièster al forn de color negre
forja, ancorada amb dau de formigó i fixada amb cargol M10. (P - 479)

545,20

1,000

545,20

4 FQ11CC04

u

Col·locació de banc de fusta existent, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó.
(P - 477)

26,93

5,000

134,65

Titol 3

01.01.07

2.382,33

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

03

GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3

01

Gestió Externa

1 E222CC02

m3

Recollida de terres resultants de la perforació dels pilots i càrrega
sobre camió. (P - 14)

10,18

54,216

551,92

2 E2R3MJ01

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)

4,15

820,285

3.404,18

3 E2RAMJ02

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 22)

4,70

820,285

3.855,34

4 E2R5MJ03

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 20)

17,51

474,860

8.314,80

5 E2RAMJ04

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, 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 - 23)

23,67

200,462

4.744,94

6 E2RAMJ05

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

15,23

234,730

3.574,94

7 E2RAMJ07

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

0,00

5,966

0,00

850,74

3.521,35

Pàg.:

1 FQ21CC01

TOTAL

u

Data: 11/12/18

Capítol

212,29

7 FJS5CM01

12 FDK3UT20

PRESSUPOST

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:

63

8 E2RAMJ08

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

6,08

13,545

82,35

9 E2RAMJ11

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

0,00

9,123

0,00

10 E2RAMJ12

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

12,75

11,035

140,70

11 E2R5MJ18

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 21)

69,00

1,106

76,31

12 E2RAMJ13

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 29)

0,08

128,250

10,26

13 E2R2MJ14

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 18)

3,96

263,363

1.042,92

14 F2RA9TD0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i
soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 433)

76,50

0,792

60,59

15 F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesurat sobre perfil. (P - 432)

3,15

0,792

2,49

16 F2R55065

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t. Mesurat sobre
perfil. (P - 431)

2,56

0,792

2,03

17 F2R45065

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió. Mesurat sobre perfil. (P 430)

3,94

0,792

3,12

TOTAL

Titol 3

01.03.01

25.866,89

Obra

01

Pressupost 1262-16

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL
TOTAL

Capítol

Pa

Seguretat i Salut (P - 530)
01.04

10.301,39

1,000

10.301,39
10.301,39

EUR
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Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:

01.00.05.04.01.01

Quadres elèctrics

Sub sub capítol

01.00.05.04.01.02

Mecanismes

Sub sub capítol

01.00.05.04.01.03

Conductors i canalitzacions

Pàg.:

2

Titol 5

01.00.05.06.01

Detecció d'incendis

Titol 5

01.00.05.06.02

Extinció d'incendis

18.714,29

Titol 4

01.00.05.06

Contra incendis

4.948,79

Titol 5

01.00.05.07.01

Connexió de servei edifici

18.568,23

Titol 5

01.00.05.07.02

Distribució hidràulica

2.239,39

2.971,77

Titol 5

01.00.05.07.03

Sanitaris i aixetes

3.296,94
6.308,90

NIVELL 6: Sub sub capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub sub capítol

Data: 11/12/18

1

3.196,97
487,38
3.684,35
772,57

Sub sub capítol

01.00.05.04.01.05

Xarxa de Terres

Titol 5

01.00.05.04.01

Electricitat

45.203,08

Titol 4

01.00.05.07

Aigua

Sub sub capítol

01.00.05.04.02.01

Il·luminació Interior

39.072,63

Titol 5

01.00.05.09.01

Comunicacions

Sub sub capítol

01.00.05.04.02.02

Il·luminació exterior

1.623,91

Titol 5

01.00.05.09.02

Seguretat

Titol 5

01.00.05.04.02

Il·luminació

40.696,54

Titol 4

01.00.05.09

Xarxa de comunicacions i seguretat

Sub sub capítol

01.00.05.09.01.01

Veu i dades

9.391,03

Titol 5

01.00.05.12.01

Electricitat BT

5.000,00

Sub sub capítol

01.00.05.09.01.02

Videoporter

2.747,64

Titol 5

01.00.05.12.03

Xarxa d'aigües

3.086,00

12.138,67

Titol 5

01.00.05.12.06

Sanejament

3.948,00

2.538,73

Titol 5

01.00.05.12.07

Legalitzacions

01.00.05.12

Serveis afectats

Titol 5

01.00.05.09.01

Comunicacions

Sub sub capítol

01.00.05.09.02.01

Seguretat contra intrusió

12.138,67
4.365,52
16.504,19

2.199,84

Sub sub capítol

01.00.05.09.02.02

Instal.lacions de Parallamps

1.826,79

Titol 4

Titol 5

01.00.05.09.02

Seguretat

4.365,52

Titol 5

01.00.05.13.01

Obra civil

6.628,12

Titol 5

01.00.05.13.02

Ajudes de paleta

3.499,74

Titol 4

01.00.05.13

Varis

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102.403,81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Titol 5
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5

01.00.04.01.01

Coberta graves

Titol 5

01.00.04.01.02

Coberta sala instal·lacions

Titol 4

01.00.04.01

Cobertes

65.010,80
7.344,03

14.233,84

10.127,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
416.851,02
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

72.354,83

Titol 4

01.00.01.01

Enderrocs

01.00.01.03

Cales de localització de serveis

12.463,20

Titol 5

01.00.04.05.01

Fusteria d'alumini

51.619,13

Titol 4

Titol 5

01.00.04.05.02

Fusteria de fusta

17.645,51

Titol 3

01.00.01

Treballs previs i enderrocs

12.778,30

Titol 5

01.00.04.05.03

Fusteria d'acer

963,94

Titol 4

01.00.03.01

Fonaments i contenció de terres

75.932,57

Titol 4

01.00.04.05

Fusteria interior i exterior

70.228,58

Titol 4

01.00.03.03

Estructura d'acer

1.392,10

Titol 4

01.00.03.04

Estructura de fusta

121.447,68

21.144,61

Titol 3

01.00.03

Estructura

224.026,61

9.933,61

Titol 4

01.00.04.01

Cobertes

72.354,83

32.470,32

Titol 4

01.00.04.02

Tancaments i divisòries

57.779,62

Titol 5

01.00.04.09.01

Enrajolats

Titol 5

01.00.04.09.02

Revestiments

Titol 5

01.00.04.09.03

Pintures

315,10

26.646,36

Titol 4

01.00.04.09

Acabats verticals

Titol 5

01.00.05.01.01

Aigües brutes

8.978,35

Titol 4

01.00.04.03

Aïllaments i impermeabilitzacions

Titol 5

01.00.05.01.02

Aigües pluvials

8.807,19

Titol 4

01.00.04.04

Paviments

44.910,87

262,86

Titol 4

01.00.04.05

Fusteria interior i exterior

70.228,58

18.048,40

Titol 4

01.00.04.06

Serralleria

Titol 4

01.00.04.07

Envidrament

Titol 4

01.00.04.08

Falsos sostres

Titol 4

01.00.04.09

Acabats verticals

Titol 3

01.00.04

Arquitectura

Titol 5

01.00.05.01.03

Connexió aparells sanitaris

Titol 4

01.00.05.01

Xarxa de sanejament

Titol 5

01.00.05.03.01

Equips climatització i ventilació edifici

Titol 5

01.00.05.03.02

Distribució hidràulica

61.224,56
9.269,93

6.974,06

8.857,26
17.198,73
3.391,25
32.470,32

Titol 5

01.00.05.03.03

Conducció d'aire

9.363,30

Titol 5

01.00.05.03.04

Regulació i control

6.039,54

Titol 5

01.00.05.03.05

Ventilació sanitaris i magatzems

1.092,80

Titol 4

01.00.05.01

Xarxa de sanejament

18.048,40

Titol 4

01.00.05.03

Climatització i ventilació

86.990,13

Titol 4

01.00.05.03

Climatització i ventilació

86.990,13

Titol 4

01.00.05.04

Electricitat i il·luminació

85.899,62

Titol 4

01.00.05.06

Contra incendis

3.684,35

Titol 4

01.00.05.07

Aigua

6.308,90

Titol 4

01.00.05.08

Energies alternatives

9.897,28

Titol 5

01.00.05.04.01

Electricitat

45.203,08

Titol 5

01.00.05.04.02

Il·luminació

40.696,54

Titol 4

01.00.05.04

Electricitat i il·luminació

85.899,62

EUR

314.165,52

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:

3

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/12/18

Pàg.:

4

Titol 4

01.00.05.09

Xarxa de comunicacions i seguretat

16.504,19

Titol 4

01.00.05.12

Serveis afectats

14.233,84

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4

01.00.05.13

Varis

10.127,86

Capítol

01.00

EDIFICACIÓ

Titol 3

01.00.05

Serveis d'instal·lacions

251.694,57

Capítol

01.01

URBANITZACIÓ

95.885,15

Capítol

01.03

GESTIÓ DE RESIDUS

25.866,89

Capítol

01.04

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost 1262-16

Titol 4

01.00.07.01

Mobiliari Fix

7.505,44

Titol 4

01.00.07.02

Senyalització i marcatge

1.760,96

Titol 4

01.00.07.03

Mobiliari banys

1.857,04

Titol 4

01.00.07.04

Electrodomestics cuina

6.532,41

Titol 3

01.00.07

Mobiliari i equipament

17.655,85

Titol 4

01.01.01.01

Enderrocs

8.344,01

Titol 4

01.01.01.02

Retirada de mobiliari i material

1.232,42

Titol 4

01.01.01.03

Cales de localització de serveis

Titol 3

01.01.01

Treballs previs i enderrocs

Titol 4

01.01.05.01

Enllumenat Plaça

Titol 4

01.01.05.02

Instal.lació de Fonts

1.803,76

Titol 4

01.01.05.03

Quadre de festes

1.421,30

Titol 4

01.01.05.04

Previsió Enllumenat Pista

Titol 4

01.01.05.05

Serveis afectats

4.063,40

Titol 3

01.01.05

Instal·lacions

18.313,88

Titol 4

01.01.06.01

Jardineria

8.794,47

Titol 4

01.01.06.02

Reg

3.521,35

Titol 3

01.01.06

Jardineria

355,55
9.931,98

824.893,55

10.301,39
956.946,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
956.946,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 1262-16

956.946,98
956.946,98

10.254,20

771,22

12.315,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
860.882,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3

01.00.01

Treballs previs i enderrocs

12.778,30

Titol 3

01.00.02

Moviment de terres

Titol 3

01.00.03

Estructura

224.026,61

Titol 3

01.00.04

Arquitectura

314.165,52

Titol 3

01.00.05

Serveis d'instal·lacions

251.694,57

Titol 3

01.00.07

Mobiliari i equipament

Capítol

01.00

EDIFICACIÓ

Titol 3

01.01.01

Treballs previs i enderrocs

9.931,98

Titol 3

01.01.02

Moviment de terres

4.622,29

Titol 3

01.01.04

Obra civil

48.318,85

Titol 3

01.01.05

Instal·lacions

18.313,88

Titol 3

01.01.06

Jardineria

12.315,82

Titol 3

01.01.07

Equipament

Capítol

01.01

URBANITZACIÓ

95.885,15

Titol 3

01.03.01

Gestió Externa

25.866,89

Capítol

01.03

GESTIÓ DE RESIDUS

25.866,89

4.572,70

17.655,85
824.893,55

2.382,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
946.645,59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

EUR

Nou Centre Cívic de La Guàrdia a la Plaça de La Pau, Sant Vicenç dels Horts

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

956.946,98

13 % Despeses Generals SOBRE 956.946,98...................................................................

124.403,11

6 % Benefici Industrial SOBRE 956.946,98........................................................................

57.416,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 1.138.766,91..........................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
un milió tres-cents setanta-set mil nou-cents set euros amb noranta-sis cèntims

Blanca Noguera Pujol-Xicoy
arquitecta
Projectes i Obres I
Direcció de Serveis de l´Espai Públic
Àrea Metropolitana de Barcelona
Desembre 2018

1.138.766,91

239.141,05
1.377.907,96

